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လနူာေ◌ဆးကသုမႈအခ်က� လက� �တက္ ပုဂၢိလဳ္ေ◌ရးဆိငု�ာ 

ကင္်◌သ့◌ံု◌းမႈမ်ားႏ◌ငွ◌့္စပ�် ဥ္◌းေ◌သာ DSHS သတေိ◌ပးစာ 
DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information 

စက� င�ာ ၂၃ ရက၊္ ၂၀၁၃ ခုႏ◌စွ္ သကေ္◌ရာက�ည္ 

DSHS သည္ သင္◌က့်န္◌းမာေ◌ရးေအၾကာင္◌းအရာေအပၚ အ�လယ�ကူရိွမႈႏ◌ငွ◌့္ တာဝ��ထံားမႈဥေပဒ(HIPAA)ဆုိင�ာ ကိုယ�ိုင�ြခင္◌ေ့အရးမ်ားကို သင္◌အ့ားအသိေ◌ပးရမ��ဖစ�ါသည္။(45 CFR

164.520)  DSHS သည္ “ေ◌ရာစပ�ားသည္◌ ့သီးၿခားတ���ိေ◌ေနသာ အရာတစ�ု” ၿဖစ�ါသည္။ DSHSကို HIPAAၿဖင◌့္ ကာ�ကယ္ေ◌ပးထားၿခင္◌းမ် ိ ဳးမဟုတ� ဲ  DSHS ဝက� ိုဒ��ိ

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအစိတ� ပိုင္◌းမ်ား ေအနၿဖင◌့္ စာရင္◌း ၿပဳစုထားေ◌သာ အစီအစဥ�်ားကိုသာ HIPAAမွ ကာ�ကယ္ေ◌ပးထားပါသည္။ ဤသတိေ◌ပးစာသည္

အဆုိပါကာ�ကယ္ေ◌ပးထားေ◌သာ အစီအစဥ္ မ်ားကိ ုတာဝ��ူထားေ◌သာေ◌ဖာက� ��်ားသို႔သာရ���ယ�ါသည္။ ဤသတိေ◌ပးစာသည္ DSHS ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားမ ွသင္◌အ့ား တာဝ��ူ ထားမႈကို

အက် ိ ဳးသက္ေ◌ရာက�ႈရိွေ◌စမ��ဟုတ�ါ။  

ဤသတေိ◌ပးစာသည္ ေ◌ဆးပညာအခ်က�လက� ို  သင◌္ေ့အနၿဖင◌့္ မ��ဲသ့ ိ႔ုအသ◌ံ◌ုးၿပဳသ��ို ထတုေ္◌ဖာ◌ၿ္ပထားၿပီး ဤေအၾကာင◌္းအရာကိ ုမ��ဲသ့ ိ႔ုရရိွႏ◌◌ိငု���ို  

ေ◌ဖာ◌္ၿပထားပါသည္။ ေ◌ကး်ဇူးၿပဳ၍ ဂ�ုစိုက�ပီး သ◌ံ◌ုးသပ�ကည့◌ပ္ါ။  

PHI ဆိုသ���ာ ဘာပါလ။ဲ ကာ�ကယ္ေ◌ပးထားေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရးအခ်က� လက(္PHI)သည္ HIPAAမွ ကာ�ကယ္ေ◌ပးထားေ◌သာ DSHSအစိတ� ပိုင္◌းမ်ားမ ွ

ကို�င�ယ� ားသည့◌္ ေ◌ဖာက� ည္ေ◌ဆးပညာဆုိင�ာအခ်က� လက� ို ေ◌ခၚဆုိပါသည္။ PHI သည္ သင္◌က့်န္◌းမာေ◌ရးအဆင္◌(့သို႔) ေအၿခေအန၊

သင�က�ံရရိွထားေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ(သို႔) သင္◌က့်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအ�တက္ ေ◌ေြငပးေ◌ခ်မႈကို ခ်တိ� က္

ေ◌ပးထားသည့◌္ ေ◌ဆးပညာအခ်က� လက�ဖစ�ါသည္။ DSHS သည္ သင္◌ ့PHIကို ဥေပဒၿဖင◌့္ ကာ�ကယ�ပါမည္။

DSHS ထ�ဲတင္ က�ၽန္◌ုေပ�ၾကာင္◌းပါဝင�ည္◌ ့

PHI ရိွပါသလား။  

သင္◌အ့ားဝန္ေ◌ဆာင�ႈကူညီေ◌ပးရ���တက္ သင�ည္ သင္◌တ့ည္ေ◌နရာ၊ ေ◌ေြငရးေ◌ၾကးေ◌ရးဆုိင�ာ အခ်က� လက္(သို႔)

ေ◌ဆးမွတ� မ္◌းမ်ားအပါအဝင ္ေ◌ဆးပညာဆုိင�ာ(သို႔)က်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ အခ်က� လက�်ားကို က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔အား ေ◌ပးရ��ိ ုအပ�ါသည္။ 

က�ၽန္◌ပု္၏ PHI ကိ ုမ��ူေ◌�တ 

သရိွိႏ◌ိ◌ုင�ါသလ။ဲ  

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔အလုပ� �တက� ိုအပ္ေ◌သာ PHI ပမာဏအနည္◌းငယ�်ွသာ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သိရိွရပါသည္။ ဥေပဒအရြခင္◌ၿ့ပဳပါက(သို႔)

သင��ြခင္◌ၿ့ပဳေ◌ပးပါက PHIကို အၿခားအစီအစဥ�်ား(သို႔) ပုဂၢိလဳ�်ားႏ◌ငွ္◌အ့တူ ေ◌ဝမ်ွသိရိွမ��ဖစ�ါသည္။ ဥပမာ-

အၿခားက်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပးသူမ်ားၿဖင◌့္ �ိွနႈ◌ငိ္◌းရန္◌ႏ◌ငွ◌့္ သင္◌က့်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအ�တက္

ေ◌ေြငပးေ◌ခ်ရန္◌ႏ◌ငွ္◌ ့က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ အြခင္◌အ့ာဏာ အားၿဖင◌့္အသံ◌ု◌းၿပဳရ���တက ္သင္◌ ့PHIကို

ေ◌ပးရလိမ္◌မ့��ဖစ�ါသည္။ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ ယခင္၊ ယခု (သု◌႔ိ) အနာဂါတ္PHIကို ေ◌ဝမ်ွရမ��ဖစ�ါသည္။  

DSHS သည္ PHI မွ မ��ည္◌အ့ရာ မ်ားကိ ု

ေ◌ဝမွ်ပါသနည္◌း။  

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ လုပ�န္◌းလိုအပ�်က� ရမ်ွသာ အၿခားသူမ်ားထံသု◌႔ိ သင္◌ ့PHIကို ေ◌ဝမ်ွၿပီး ဥေပဒအရြခင္◌ၿ့ပဳေ◌ပးထားသည◌့္အတိုင္◌း

ေ◌ဝမ်ွပါသည္။ သင�ည္ အခ် ိ ဳ႔ရ���ယ�်က�်ားအ�တက္ သင္◌P့HIကို သိရိွထားသည္◌ ့လူစာရင္◌းကိုေ◌တာင္◌းခံႏ◌◌ိငု�ါသည္။

DSHS သည္ မ��ည္◌အ့ခ် ိ���င္ PHI ကိ ု

ေ◌ဝမွ်ပါသနည္◌း။  

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ PHI ကို “ေအၿခခံလိုအပ�်က”္ၿဖစ�ည္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ကုသမႈ၊ ေ◌ေြငပးေ◌ခ်မႈႏ◌ငွ◌့္

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈလုပ္ေ◌ဆာင�က်�်ားကို �ိွနႈ◌ငိ္◌းရ���တက္ ေ◌ဝမ်ွပါသည္။ ဥပမာ- က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ ဆံ◌ု◌းၿဖတ�မည္◌ ့

အခ်က� လက�်ားကိုလည္◌း ေ◌ဝမ်ွလိမ္◌မ့��ဖစ�ါသည္။

• ေ◌ဆးကုသမႈကို ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသင္◌ပ့ါသည္။

• က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ူမ်ားအားၿဖင◌့္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကို ေ◌ေြငပးေ◌ခ်ႏ◌◌ိငု�ါသည္။

• သင�ည္ DSHS အစီအစဥ�်ားကို ရရိွႏ◌◌ိငု�ါသည္။

• ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသူမ်ားထမံွရရိွသည္◌ ့ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈသည္ ဥေပဒစံခ်�ိ�ညံႊန္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ညီ/မညီစိစစ�မ��ဖစ�ါသည္။

က�ၽန္◌ပု္၏PHI ကိ ု

က�ၽႏ◌္◌ပု�မင္◌ႏ◌ိ◌ုင�ါသလား။ 

သင�ည္ သင္◌ ့PHI ကို သိရိွႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင္ေ◌တာင္◌းဆုိပါက သင္◌ ့PHI မိတၱတဴစ�ံ◌ုကိ ုရရိွမ��ဖစ�ါသည္။ DSHS သည္ ထိမိုတၱမ်ဴားအ�တက္

တာဝ���ပိါသည္။

က�ၽန္◌ပု္၏PHI ကိ ု

က�ၽန္◌ပု္ေ◌ၿပာင္◌း◌ႏ◌ိ◌ငု�ါသလား။ 

PHIသည္ မွား�ယင္◌းေ◌နသ��ု ထင�မင�ူဆပါက သင�ည္ PHI အသစ�ိ ု ထပ�ပဳလုပ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ (သို႔) PHIကို ေ◌ၿပာင္◌းလဲေ◌ပးရ���တက ္

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔အားေ◌တာင္◌းဆုိႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင္◌ ့PHI မိတၱမ်ဴားရယ ူထားသည္◌ ့အၿခားသူမ်ားထံသို႔ က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔မွ

မ��ည◌့္ေ◌ၿပာင္◌းလဲမႈကိုမဆုိ ေ◌ပးပို႔မ��ဖစ�ါသည္။  

http://www.dshs.wa.gov/pdf/ms/forms/03_387add.pdf
http://www.dshs.wa.gov/pdf/ms/forms/03_387add.pdf
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အကယ္၍ က�ၽန္◌ပု၏္ PHIကိ ုတစ�ံ◌တုစ္ဦးက 

လိအုပ�ါက မ��ဲသ့ိ႔ုၿပဳလပု�မ��ည္◌း။  

သင္◌ ့PHIကို ေ◌ဝေမ်ွပးရ���တက္ က�ၽန္◌ုပ�ိ ု႔သိရိွေရသာအခါ ေ◌လ်ွာက� ႊ◌ာပံ◌စံုတစ�ု�တင ္လက��တ� ိုးေ◌ပးရ���တက္ သင္◌အ့ား

ေ◌တာင္◌းဆုိလိမ္◌မ့��ဖစ�ါသည္။

• က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား(သို႔) ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈကိ ုေ◌ထာက�ံေ့◌ပးရ���တက္ သင္◌ထ့မံွ ြခင္◌ၿ့ပဳခ်က� ု◌အိပ္ေ◌သာအခါ

• သင�ည္ သင္◌ ့PHIကို သင္◌ြ့ခင္◌ၿ့ပဳခ်က�ပါရိွဘဲ ဥေပဒအရ ြခင္◌ၿ့ပဳထားၿခင္◌းမရိွဘဲ အၿခားေ◌အဂ်င�(ီသု◌႔ိ) ေ◌ထာက�◌့ေံ◌ပးသူထံသို႔

ေအၾကာင္◌းအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌ ့ေ◌ပးပို႔လိုပါက က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔ကိ ုလိုအပ္ေ◌သာအခါ

• သင�ည္ PHI ကို တစ�ံ◌တုစ္ေ◌ယာက�ဖစ�ည့◌္ သင္◌ေ့◌ရွေ႔န၊ ေ◌�ဆမ် ိ ိ ဳးတစ္ဦး (သို႔)အၿခားကိုယ�ားလွယ� သံု◌႔ိ ေ◌ပးပို႔လိုေ◌သာအခါ

သင္◌ ့PHI ေ◌ဝမ်ွြခင္◌သ့ည္ ေ◌လ်ွာက� ႊ◌ာပံ◌စံု�တင္ ပါရိွသည္◌ ့သတ��တ္ေ◌နာက� ံ◌◌ုးရက�တိုင�အီခ်�ိ �ာ အဆင္ေ◌ၿပပါသည္။ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ 

PHI ကို သင�� စာရင္◌းၿပဳစုထားသည္◌အ့တိုင္◌းသာ ေ◌ဝမ် ွ◌ႏ◌ိ◌ငု�ါ သည္။ သင�ည္ ဤြခင္◌ၿ့ပဳခ်က� ို DSHS သို႔ စာၿဖင◌့္ေ◌ပးပို႔ၿပီး

ပယ�်က� ိုက္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ (သု◌႔ိ) ေ◌ၿပာင္◌းလဲလိုက္◌ႏ◌ိ◌ငု�ါသည္။  
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လနူာေ◌ဆးကသုမႈအခ်က�လက� �တက္ ပုဂၢိလ္ဳေ◌ရးဆိုင�ာ ကင္်◌သ့◌ံု◌းမႈမ်ားႏ◌ငွ◌့္စပ�် ဥ္◌းေ◌သာ DSHS သတေိ◌ပးစာ 

စက� င�ာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏ◌စွ္ �တင�က္ေ◌ရာက� ည္ 

က�ၽန္◌ပု္၏ PHIကိ ုက�ၽန္◌�ုပ�င္◌ၿ့ပဳခ်က�ပါရိွဘ ဲDSHS မွ 

ေ◌ဝမွ်ႏ◌◌ိငု�ါသလား။  

DSHS သည္ သင္◌ြ့ခင္◌ၿ့ပဳခ်က�ပါရိွဘဲ PHI ကို အခ် ိ ဳ႔ဥပမာေအၾကာင္◌းအရာမ်ားအားၿဖင◌့္ ေ◌ဝမ်ွႏ◌◌ိငု�ါ သည္။

ဥေပဒအားၿဖင◌့္ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ သင္◌ ့PHIကို ေ◌ဝမ်ွရ���တက္ ြခင္◌◌့ၿ့ပဳမ��ဖစ�ါသည္။ (သို႔)သင္◌ ့PHIကို

လိုအပ���ဖစ�ါသည္။ အခ် ိ ဳ႔ဥပမာမ်ား�တင�ါဝင�ည္◌ ့လိုအပ�်က��ာ-

• ေကလးငယ� ၾကမ္◌းဖက�ံရမႈ(သု◌႔ိ)အ��ယ္ေ◌ရာက� ူမ်ားအား အႏ◌ိ◌ငု�င်္◌ခ့ံရမႈ(သို႔) ေကလး

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးမႈဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ ရဲမ်ား(သို႔) အၿခားေ◌အဂ်င�မ်ီားကို လစ�်ရဴႈ႔ ထားၿခင္◌းတိ ို႔ကိ ု

အစီရင�တံင�ပၿခင္◌း

• တရားရံ◌◌ုးအမိနေ္႔အာက��ိ မွတ� မ္◌းမ်ားကို ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးၿခင္◌း

• DSHS ထနိ္◌းခ်ပဳ္ေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားကို သံ◌◌ုးသပ�ည္◌ ့အၿခားေ◌အဂ်င�မ်ီားသို႔ PHI ကို ေ◌ပးၿခင္◌း

• PHI ကို သူနာၿပဳေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ဆး�ုံမ်ားကဲသ့ို႔ ေ◌ဆးပညာေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ားကို 

စံ◌စုမ္◌းစစ္ေ◌ဆးေ◌သာ လိုင�င� ေ◌အဂ်င�မ်ီားႏ◌ငွ္◌အ့တူ ေ◌ဝမ်ွၿခင္◌း

• သင�ည္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား(သို႔) အက် ိ ဳးေ◌က်းဇူးမ်ားကို ရပို�င�င္◌ရိွ့ပါက PHI ကို သင္◌အ့ား ဂ�ုစိုက္

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာကေ္◌ပးရ��ိ ုအပ�ါက ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသူမ်ား(သို႔) အၿခား ေ◌အဂ်င�မ်ီားႏ◌ငွ္◌ ့အတူ

ေ◌ဝမ်ွၿခင္◌း

• PHI ကို အုပ�ိန္◌းသူမ်ား(သို႔) မိဘမ်ားသို႔ ေ◌ပးၿခင္◌း

• PHI ကို သုေ◌တသနအ�တက္ အသံ◌ု◌းၿပဳၿခင္◌း

• PHI ကို ေအရးေ◌ပၚေအၿခေအန(သို႔) သဘာေဝဘးအႏ◌ရၱာယ္ေ◌လ်ာ့ေခ်ရး ရ���ယ�်က�်ားအ�တက္

အသံ◌ု◌းၿပဳၿခင္◌း(သို႔) ေ◌ဖာ◌္ထုတ�ခင္◌း

က�ၽန္◌ပု္PHIကိ ုေ◌ဝေမွ်ပးရာ�တင္ 

ကန္႔သတ�က်�ာ်းရိွသင္◌ပ့ါသလား။ ထိအုရာကိ ုမ��ဲသ့ိ႔ု

ရရိွႏ◌◌ိငု�ါသနည္◌း။  

သင္◌P့HI ကို ေ◌ဝမ်ွရာ�တင ္အသံ◌ု◌းၿပဳရာ�တင္ ကန္႔သတ�်က� ားရိွရ���တက္ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔ေသဘာမတူေ◌သာ◌္လည္◌း သင�ည္

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔အား ေ◌မးၿမန္◌း◌ႏ◌ိ◌ငု�ါသည္။ သင�ည္ က�ၽန္◌ပု�ိ ုေ႔ပးပို႔လိုက္ေ◌သာ PHI သည္ 

ပံ◌စံုတစ�် ိ ဳးၿဖင◌့္ၿဖစ္ေ◌နပါက(သို႔) အၿခားေ◌နရာတစ�ု�တင��ေိ◌နပါက ေ◌မးၿမန္◌း◌ႏ◌ိ◌ငု�ါသည္။

ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ႈဆိုသ���ာ အဘယ�ည္◌း။ ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ႈဆုိသ���ာ သင္◌ ့PHIကို HIPAA မွ ြခင္◌ၿ့ပဳခ်က�ပါရိွဘဲ ခိုးယူခံရမႈ၊ အမွားအ�ယင္◌း ၿဖစ�ခင္◌း (သို႔)

ဟက�ံရၿခင္◌းတို႔အပါအဝင ္အသံ◌◌ုးၿပဳၿခင္◌း(သို႔) ထတု္ေ◌ဖာ◌္ၿခင္◌းကို ဆုိလိုပါသည္။ HIPAA မွ ြခင္◌ၿ့ပဳ ခ်က�ပါရိွဘဲ

သင္◌ ့PHI�တင ္ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ံရမႈရိွခဲ့ပါက က�ၽန္◌ပု�ိ ို႔မ ွသင္◌အ့ား ေ◌မးလ�ဖင◌့္ အသိေ◌ပးမ��ဖစ�ါသည္။  

က�ၽန္◌ပု� ည္ ဤအသေိ◌ပးစာမိတၱတဴစ�ံ◌ုကိ ုရရိွထားရမ��ား။ မိတၱတဴစ�ံ◌ယုူထားရပါမည္။ ဤအသိေ◌ပးစာသည္ သင�နိ္◌းသိမ္◌းထားရ��ဖစ�ါသည္။ သင�ည္ ဤအသိေ◌ပးစာကို 

အီလေက� ရာနစ�ည္◌းပညာအရ ရရိွခဲ့ပါက စာ��က�ဖင◌့္ မိတၱတဴစ�ံ◌ ုေ◌တာင္◌းခံရ မ��ဖစ�ပီး က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔မ ွသင္◌အ့ား

မိတၱတဴစ�ံ◌ေု◌ပးမ��ဖစ�ါသည္။  

PHI ပုဂၢိလ္ဳေ◌ရးကင်◌့္သ◌ံ◌ုးမႈမ်ားေ◌ၿပာင္◌းလပဲါက 

မ��ဲသ့ိ႔ုၿပဳလပု္ေ◌ပးမ��ည္◌း။  

က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔သည္ ဤအသိေ◌ပးစာႏ◌ငွ္◌အ့ညီ ၿပဳလုပ� ��ိ ုအပ�ါသည္။ က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔ေအနၿဖင◌့္ ဤအသိေ◌ပးစာကို

ေ◌ၿပာင္◌းလဲပို�င�င္◌ရိွ့ပါသည္။ ဥေပဒ(သို႔) က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔ ပုဂၢိလဳ္ေ◌ရးက်င္◌သ့ံ◌ု◌းမႈမ်ားေ◌ၿပာင္◌းလဲပါက

အသိေ◌ပးစာအသစ◌္ႏ◌ငွ္◌သ့က� ိုင္ေ◌သာ အခ်က� လက�်ားကို သင္◌ထ့ံသို႔ ေ◌ပးပို႔မ��ဖစ�ပီး ၎ကိုရွာႏ◌◌ိငု�ည္◌ေ့◌နရာ(သို႔) ၎ကို

သင္◌ထ့ံသို႔ ေ◌ပးပို႔မ��ဖစ�ါသည္။  

က�ၽန္◌ပု္ PHIအြခင္◌ေ့အရးမ်ား(သိ႔ု) 

ဤသတေိ◌ပးစာႏ◌င္ွ◌စ့ပ�် ဥ္◌း၍ သရိွိလိေု◌သာ 

ေ◌မးြခန္◌းမ်ားရိွပါက မ��ူ႔ထသံိ႔ု ဆ�က� ယ�မ��ည္◌း။ 

ဤအသေိ◌ပးစာႏ◌ငွ္◌စ့ပ�်ဥ္◌း၍ ေ◌မးၿမန္◌းလိုသ��်ားရိွပါက DSHS ကိုယ္ေ◌ရးအရာရိွ အီးေ◌မးလိပ�ာၿဖစ�ည္◌ ့

DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov သို႔မဟုတ္ (360) 902-8278 သို႔ ဆ�က� ယ္◌ႏ◌ိ◌ငု�ါသည္။  
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PHI ပုဂၢိလ္ဳေ◌ရးဆိုင�ာအြခင္◌ေ့အရးမ်ားကိ ုခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ရံပါက 

က�ၽန္◌ပု� ည္ မ��ဲသ့ိ႔ု တင�ပရမ��ည္◌း။  

သင္◌ ့PHI ပုဂၢိလဳ္ေ◌ရးဆုိင�ာအြခင္◌ေ့အရးမ်ားခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ံရသ��ု ယံ◌ၾုက��ါက သင�ည္ တိုင�ကားစာတစ္ေ◌စာင�ိ ု

စုစည္◌းတင�ပႏ◌◌ိငု�ါသည္။  

DSHS Privacy Officer, Department of Social and Health Services, PO Box 45135, Olympia WA  98504-5135
သို႔မဟုတ္ DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov သို႔ အီးေ◌မးလ�ို႔ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင�ည္ တိုင�ကားစာတစ္ေ◌စာင�ိ ု 

စုစည္◌းထားေ◌သာ◌္လည္◌း DSHS သည္ သင္◌ဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကို ရပ�န္႔ၿခင္◌း(သို႔)

ေ◌ၿပာင္◌းလဲၿခင္◌းမ်ားၿပဳလုပ���ဟုတ�ါ။ သင္◌အ့ားဆန္႔က်င�ပီး လက� ု႔ံၿပ��ခင္◌း တို႔လည္◌း ၿပဳလုပ���ဟုတ�ါ။

သိ႔ုမဟတ္ု 

သင္◌တ့ိုင�ကားစာကို ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္ၿပပါ ဝက� ိုက� ို႔ �အ��ိ ုင္◌းမွ တ�င�င္◌းပါ-

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf (သို႔) လူ႔အြခင္◌ေ့အရးရရာရိွ၊ Office for Civil Rights, US

Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg., 
Washington, D.C. 20201,  (800) 368-1019 သို႔ စာၿဖင◌့္ေ◌ပးပို႔ပါ။ DHHS သို႔ ေ◌ရာက��ိလာေ◌သာ 

တိုင္◌္ၾကားစာမ်ားအ�တက္ ပုဂၢိလဳ္ေ◌ရးခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ံရမႈ ေ◌ၿဖရွင္◌းခ်က� ို ရက္ေ◌ပါင္◌း ၁၈၀ အ�တင္◌း၌ 

ကို�ယ� ယ�မ��ဖစ�ါသည္။  
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