ਗੁਪ ਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ
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ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਪਾਲਕ ਭਲਾਈ (FWB) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ�ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਸੰ ਤਾਨ-ਸੰ ਜਮ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਪਲਾਿਨੰਗ ਸੇਵਾਵ�;

•

ਗੁਪਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗ� (STI), ਲਾਗ�, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ
ਪਿਹਲ� ”ਗੁਪਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ (STD)” ਅਤੇ/ਜ� HIV/AIDS ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ/ਜ�

•

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�;

•

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿਨਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵ�

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਨਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨ� ਭਾਈਵਾਲ� ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਹੁਣੇ ਵੀ FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫ਼ ਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ 13

ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌ ਜੁਆ ਨ� ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸ � ਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮ� ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਿਨਜੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜ� ਸੱ ਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸੀ।

ਿਰਕਾੱਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ (ਿਜਵ� ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ), ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਮ� ਹੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜ� ਪਿਹਲ� ਲ� ਦਾ/ਲ� ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ, ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਹੋਰ ਕਿਲਿਨਕ ਅਤੇ/ਜ� ਸਹੂਲਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਮ� ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ
ਵਰਕਰ ਜ� FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1:
ਮ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ�, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ ਬੱ ਿਚਆਂ, ਨੌਜੁਆਨ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DCYF), ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
ਅਤੇ/ਜ� ਕਬਾਇਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮੇਰਾ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਕੋਲ ਹੇਠ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�:

ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਬੰ ਧੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਰਕਾੱਰਡ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਪ�ਜਣਨ ਿਸਹਤ (ਿਜਵ� ਸੰ ਤਾਨ-ਸੰ ਜਮ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ)

HIV/AIDS ਅਤੇ STD/STI ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ� ਜ� ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ (RCW 70.02.220), ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾੱਰਡ

(RCW 70.02.230) ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� (CD) ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ (42 CFR ਿਹੱ ਸਾ 2) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ�
ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ।

ਜ� (ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਪੂਰਾ ਨਹ� ਭਿਰਆ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਦੋਵ� ਭਰੋ)
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ਗੁਪ ਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ
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ਸੈਕਸ਼ਨ 2: (ਸੈਕਸ਼ਨ 2A ਅਤੇ 2B ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
2A. ਮ�, FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਹੇਠ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ�/ਭਾਈਵਾਲ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�:
HIV/AIDS ਅਤੇ STD/STI ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਜ� ਇਲਾਜ (RCW 70.02.220)
ਪ�ਜਣਨ ਿਸਹਤ (ਸੰ ਤਾਨ-ਸੰ ਜਮ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਪਲਾਿਨੰਗ ਸੇਵਾਵ�)
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ (RCW 70.02.230)
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ (CD) ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ (42 CFR ਿਹੱ ਸਾ 2)
2B. ਪ�ੋਵਾਈਡਰ/ਭਾਈਵਾਲ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਸ�ਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ):
ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ

ਮੌਜੂਦਾ DCYF ਅਤੇ/ਜ� ਕਬਾਇਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ

ਪ�ਜਣਨ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਅਰਿਗਵਰ/ਲੇ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇਅਰਿਗਵਰ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ (ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨ� ਿਲਖੋ):
ਹੋਰ (ਿਲਖੋ):
ਮ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਦੇ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�, ਪਰ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ�, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਨ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਮ�, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਬਾੱਕਸ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ
(ਇੱ ਕ ਨਵ� DSHS 10-489 ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ), ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਜ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜ� FWB ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ:
ਜਦ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਪਿਹਲ� ਿਜਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਉਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਮ� ਲੇ ਪਾਲਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਨਹ� ਜ�

ਤੱ ਕ ਵੈਧ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਮ� ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲ� ਦਾ/ਲ� ਦੀ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੋ।
ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਜ� ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਨ� ਿਟਸ: ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ�, 42 ਫ਼ੈ਼ਡਰਲ ਨ�ਮ� ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (CFR), ਿਹੱ ਸਾ 2 ਵਲ�
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇ ਨ�ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਜਦ
ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੈ, ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਰਾਹ� ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਨਹ� ਤ� 42 CFR ਿਹੱ ਸਾ 2 ਵਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਨਹ� ਹੈ।
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