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ক্লায়েন্ট শনাক্তকরণ 
নাম 

      

জন্ম তাররখ 

      

শনাক্তকরণ নম্বর 

      

ঠিকানা শহর রাজে রজপ ককাড 

                        

কেরিধ্ ান নম্বর (অঞ্চি ককাড রিখধ্েন) 

      

অনোনে তথ্ে 

      

 

 সম্মতি 

ক্লায়েন্টয়ের জনয তিজ্ঞতি: Department of Social and Health Services (সামারজক এেং স্বাস্থ্ে পররধ্েো রেভাগ - DSHS) আপনাধ্ক আরও ভাধ্িাভাধ্ে সহায়তা করধ্ত 

পারধ্ে, যরি আমরা এমন অনোনে এধ্জরি ও কপশািারধ্ির সাধ্থ্ একধ্ে কাজ করর যারা আপনাধ্ক এেং আপনার পররোধ্রর পরররিত। এই  ধ্মে সাক্ষর করার মাযেধ্ম আপরন DSHS এেং রনধ্ি 
তারিকাভুক্ত এধ্জরি ও েেরক্তেগেধ্ক আপনার কগাপনীয় তথ্ে েেেহার ও কশয়ার করার অনুমরত প্রিান করধ্েন। আপরন এই  ধ্মে স্বাক্ষর না করধ্িও DSHS আপনাধ্ক সুধ্যাগসুরেযা রিধ্ত 

অস্বীকার করধ্ত পারধ্ে না, যরি না আপনার কযাগেতা রনযোরধ্ণর জনে আপনার সম্মরতর প্রধ্য়াজন হয়। আপরন এই  ধ্মে স্বাক্ষর না করধ্িও DSHS আইরন অনুধ্মািন অনুযায়ী আপনার তথ্ে 

কশয়ার করধ্ত পাধ্র। DSHS কীভাধ্ে গ্রাহকধ্ির কগাপনীয় তথ্ে কশয়ার কধ্র এই রেেধ্য় ো আপনার কগাপনীয়তার অরযকাধ্রর রেেধ্য় যরি ককানও প্রশ্ন থ্াধ্ক, তাহধ্ি অনুগ্রহ কধ্র DSHS-
এর কগাপনীয়তা অনুশীিধ্নর রেজ্ঞরি কিখুন অথ্ো রযরন আপনাধ্ক এই  মে রিধ্য়ধ্েন তাাঁ ধ্ক রজজ্ঞাসা করুন। 

সম্মতি 

1. আরম DSHS-কক আমার রিরকৎসা পররকল্পনা, রিরকৎসা প্রিান, পররধ্েোর সমন্বয়করণ, রনরাময়, কপধ্মন্ট এেং সুরেযা প্রিাধ্নর জনে আমার কগাপনীয় তথ্ে েেেহাধ্রর অনুমরত রিরি। 

এোড়াও আরম উপধ্র উরিরখত উধ্েধ্শে DSHS এেং রনম্নরিরখত এধ্জরি, কপ্রাভাইডার ো েেরক্তেগেধ্ক আমার কগাপনীয় তথ্ে েেেহার ও এধ্ক অপধ্রর কাধ্ে প্রকাশ করার অনুমরত 

রিরি। এই তথ্ে কমৌরখক ো বেদ্যেরতনভাধ্ে, ডাক কযাধ্গ ো সশরীধ্রও কশয়ার করা কযধ্ত পাধ্র। 

 প্রকায়শর কারণ: ড্রাগ এিং মেযপান িা মানতসক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ররকর্ড  রশোর করার জনয DSHS-এর এই িথ্য প্রয়োজন। আপতন যতে এই রেত্রটি পূরণ না কয়রন, 

িাহয়ে DSHS আপনার অনুয়রাধটিই অস্বীকৃতির কারণ তহসায়ি তিয়িচনা করয়ি। 

 DSHS োড়াও এই সম্মরতধ্ত যারা অন্তভুে ক্ত রধ্য়ধ্ে, তাধ্ির পাধ্শ টিক রিহ্ন রিন এেং তাধ্ির নাম ও ঠিকানা কিধ্খ শনাক্ত করুন। 

  স্বাস্থ্ে পররিযো প্রিানকারী:        

  মানরসক স্বাস্থ্ে পররিযো প্রিানকারী:        

  Substance use disorder (কনশা দ্রেে েেেহার সংক্রান্ত করাগ)-এর পররিযো প্রিানকারী:        

  DSHS-এর সাধ্থ্ িুরক্তেদ্ধ অনোনে প্রিানকারী:        

  হাউরজং কপ্রাগ্রাম:        

  সু্কি রডরিক্ট ো কধ্িজ:        

  সংধ্শাযনী রেভাগ:        

  কমেসংস্থ্ান রনরাপত্তা রেভাগ এেং এর কমেসংস্থ্াধ্নর অংশীিারগণ:        

  Social Security Administration (সামারজক রনরাপত্তা প্রশাসন) ো অনোনে ক ডাধ্রি সংস্থ্া:        

  সংযুক্ত তারিকা কিখুন   

  অনোনে:       

2. প্রকাধ্শর কারণ:  পররিযো িারিধ্য় যাওয়া   আইরন   েেরক্তগত   অনোনে:       

3. আরম রনম্নরিরখত করকডে  এেং তথ্ে কশয়ার করার অনুধ্মািন এেং সম্মরত প্রিান কররে (প্রধ্যাজে সে কটিধ্ত টিক রিন):  

  আমার সমস্ত ক্লাধ্য়ন্ট করকডে     সংযুক্ত তারিকায় থ্াকা তথ্ে 

  শুযুমাে রনম্নরিরখত করকডে  

  পাররোররক, সামারজক এেং কমেসংস্থ্ান সংক্রান্ত তথ্ে  

  রিরকৎসা এেং পররিযো সংক্রান্ত প্ল্োন  

  কপধ্মধ্ন্টর করকডে   

  স্বতন্ত্র মূিোয়ন 

  সু্কি, রশক্ষা এেং প্ররশক্ষণ 

  মানরসক স্বাস্থ্ে পররিযো সংক্রান্ত তথ্ে (রনরিে ষ্ট করুন):       

  স্বাস্থ্ে পররিযো সংক্রান্ত তথ্ে (রনরিে ষ্ট করুন):         

  অনোনে (তারিকা রিন)       
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অনুগ্রহ কয়র ময়ন রাখয়িন: আপনার ক্লায়েন্ট ররকয়র্ড  যতে এর ময়ধয রকায়না িথ্য অন্তরু্ড ক্ত থ্ায়ক, িাহয়ে আপনায়ক রসই ররকর্ড গুতে অন্তরু্ড ক্ত করয়ি অিশযই এই  
    তির্াগটিও সমূ্পণড করয়ি হয়ি। 

 
আরম রনম্নরিরখত করকডে  প্রকাধ্শর অনুমরত রিরি (প্রধ্যাজে সে কটিধ্ত টিক রিন): 

 মানরসক স্বাস্থ্ে  HIV/AIDS এেং STD পরীক্ষার  িা ি, রনণেয় ো রিরকৎসা    Substance Use Disorder  
     (কনশা দ্রেে েেেহার সংক্রান্ত করাগ) 

• এই সম্মতিটি এক িছর পযডন্ত বিধ   অথ্িা        (িাতরখ িা ঘটনা) পযডন্ত বিধ।  

• আতম রযয়কায়না সমে তেতখির্ায়ি এই সম্মতি প্রিযাহার কয়র তনয়ি পাতর, তকন্তু িার আয়গই রয িথ্য রশোর করা হয়ে রগয়ছ রসগুতে পতরিিড ন করা হয়ি না। 

• আতম িুতি রয, এই সম্মতিয়ি রশোর করা ররকর্ড  DSHS-এ প্রয়যাজয আইয়নর অধীয়ন সুরতেি নাও থ্াকয়ি পায়র। 

• এই ফয়মডর কতপ ররকর্ড  রশোর করার তিষয়ে আমার বিধ অনুমতিপত্র তহসায়ি কাজ করয়ি। 

স্বাক্ষর তাররখ 

      

সাক্ষী/ কনাোররর স্বাক্ষর, যরি প্রধ্যাজে হয় 

 

সাক্ষী/ কনাোররর মুরদ্রত নাম 

      

তাররখ 

      

রপতামাতা ো অনোনে প্ররতরনরযর স্বাক্ষর (যরি প্রধ্যাজে হয়) কেরিধ্ ান নম্বর (অঞ্চি ককাড রিখধ্েন) 

      

তাররখ 

      

আরম এ করকধ্ডে  উরিরখত েেরক্ত নই, রকন্তু তাাঁ র হধ্য় আমার স্বাক্ষর করার অনুধ্মািন রধ্য়ধ্ে: (অনুধ্মািধ্নর প্রমাণ) 

 রপতামাতা   আইরন অরভভােক (ককােে  অডে ার সংযুক্ত করুন)  েেরক্তগত প্ররতরনরয   অনোনে:       

তথ্ে প্রাপকধ্ির উধ্েধ্শে রেজ্ঞরি: যতে এই ররকর্ড গুতেয়ি HIV, STD, িা AIDS সংক্রান্ত িথ্য থ্ায়ক, িাহয়ে আপতন ক্লায়েয়ন্টর তনতেড ষ্ট অনুমতি ছাডা রসই িথ্যটি আর 

রকাথ্াও প্রকাশ করয়ি পারয়িন না। আপরন যরি ক্লাধ্য়ধ্ন্টর ড্রাগ িা অযােয়কাহে আসতক্ত সম্পরকে ত তথ্ে কপধ্য় থ্াধ্কন, তধ্ে 42 CFR 2.32 অনুসাধ্র প্রধ্য়াজনীয় তথ্ে প্রকাশ করার 

সময় আপনাধ্ক অেশেই রনম্নরিরখত রেেৃরতটি অন্তভুে ক্ত করধ্ত হধ্ে: 

ক ডাধ্রি কগাপনীয়তা রনয়ম (42 CFR পােে  2)-এর অযীধ্ন সুররক্ষত করকডে  কথ্ধ্ক এই তথ্েটি আপনার কাধ্ে প্রকাশ করা হধ্য়ধ্ে। ক ডাধ্রি রনয়ম অনুসাধ্র আপরন এই তথ্ে আর ককানও 

প্রকাশ করধ্ত পারধ্েন না, যরি না প্রকাশটি স্পষ্টভাধ্ে কসই সম্পরকে ত েেরক্তর রিরখত সম্মরত দ্বারা অথ্ো অনেথ্ায় 42 CFR পােে  2 দ্বারা অনুধ্মারিত হয়। রিরকৎসা ো অনোনে তথ্ে প্রকাধ্শর 

জনে েেেহৃত সাযারণ অনুধ্মািন এই উধ্েধ্শে যধ্থ্ষ্ট নয়। ক ডাধ্রি রনয়ম অনুসাধ্র ককাধ্না অোিধ্কাহি ো মািক কসেনকারী করাগীর রেরুধ্দ্ধ অপরাযমূিকভাধ্ে তিন্ত ো রেিার করার জনে এই 

তধ্থ্ের কযধ্কাধ্না েেেহার সীরমত। 
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সম্মতি ফমড পূরণ করার তনয়েড শািেী DSHS 14-012 

িযিহার: DSHS-এর অযীধ্ন ক্রমাগত রভরত্তধ্ত ককানও ক্লাধ্য়ধ্ন্টর কগাপনীয় তথ্ে েেেহার ো কশয়ার করার জনে ো পররধ্েো সমন্বয় করার জনে ো রিরকত্সা, অথ্ে প্রিান ো এধ্জরিগত 

রক্রয়াকিাপ ো আইনগতভাধ্ে স্বীকৃত অনোনে উধ্েধ্শে অনোনে সংস্থ্ার কাধ্ে কসই তথ্ে প্রকাশ করার জনে আপনার সম্মরত প্রধ্য়াজন হধ্ি, এই  মেটি েেেহার করুন।  

সম্ভে হধ্ি এই  মেটি ইধ্িক্ট্ররনক মাযেধ্ম পূরণ করুন। আপনাধ্ক প্রধ্তেক েেরক্তর জনে এই ফমডটি আোো আোো র্ায়ি পূরণ করয়ি হয়ি, এমনতক তশশুয়ের জয়নযও।  

ফয়মডর অংশ:  

শনাক্তকরণ: 

• নাম: প্ররতটি  ধ্মে ককেি একজন ক্লাধ্য়ধ্ন্টরই নাম রিখুন। পররধ্েো গ্রহধ্ণর সময় যরি ক্লাধ্য়ন্ট অনে ককানও নাম েেেহার করধ্তন, কসোও রিখুন। 

• জন্ম তাররখ: একই নাধ্মর েেরক্তধ্ির মধ্যে কথ্ধ্ক ক্লাধ্য়ন্ট সনাক্ত করার জনে।  

• শনাক্তকরণ নম্বর: ক্লাধ্য়ন্ট শনাক্তকরণ নম্বর ো অনোনে শনাক্তকারী নম্বর, কযমন social security number (সামারজক রনরাপত্তা নম্বর) (প্রধ্য়াজনীয় নয়) প্রিান করুন যাধ্ত করকডে  

শনাক্ত করা যায় এেং প্রাি ইরতহাস এেং পররধ্েো ট্র্োক করা যায়। 

• অনোনে: করকডে  খুাঁধ্জ কপধ্ত সাহাযে করধ্ে এমন ককান অরতররক্ত তথ্ে থ্াকধ্ি তা এই েধ্ে রিখুন, কযমন DSHS জরড়ত আধ্ে এমন ককান পররধ্েো, পাররোররক সিধ্সের নাম, ো 

অনে ককাধ্না প্রাসরিক তথ্ে। 

সম্মরত প্রিান (অনুধ্মািন িান):  

• প্রকাধ্শর কারণ: ড্রাগ এেং মিেপান ো মানরসক স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত করকডে  কশয়ার করার জনে DSHS-এর এই তথ্ে প্রধ্য়াজন। আপরন যরি এই কক্ষেটি পূরণ না কধ্রন, তাহধ্ি DSHS 

আপনার অনুধ্রাযটিই অস্বীকৃরতর কারণ রহসাধ্ে রেধ্েিনা করধ্ে। 

• করকডে  রেরনময়কারী এধ্জরি ো েেরক্ত: এই সমূ্পণে  মেটি এগুরির অনুমরত কিয়: (1) DSHS -এর অভেন্তধ্র এেং এধ্জরি এেং তারিকায় উধ্িরখত েেরক্তধ্ির মধ্যে কগাপন তধ্থ্ের 

প্রকাশ এেং তার েেেহার (2) ককান েরহিঃস্থ্ এধ্জরি ো তারিকাভুক্ত েেরক্তর মাযেধ্ম DSHS -এর কাধ্ে ককান কগাপন তথ্ে প্রকাশ করা। কয সকি এধ্জরির মধ্যে তথ্ে কশয়ার করার 

অনুমরত আধ্ে তাধ্ির একটি তারিকা আপরন সংযুক্ত কধ্র রিধ্ত পাধ্রন যাধ্ত ক্লাধ্য়ধ্ন্টর স্বাক্ষর অরত অেশেই থ্াকধ্ত হধ্ে। 

• তধ্থ্ের মধ্যে কী কী থ্াকধ্ে: সম্মরত প্রিাধ্নর মাযেধ্ম কী কী করকডে  আওতাভুক্ত থ্াকধ্ে তা ক্লাধ্য়ন্টধ্ক স্পষ্টভাধ্ে কোঝাধ্ত হধ্ে। ক্লাধ্য়ন্ট সকি করকডে ধ্কই উপিব্ধ রাখধ্ত পাধ্র ো 

তাররখ, যরণ ো করকধ্ডে র উৎধ্সর রভরত্তধ্ত তাধ্ক সীরমতও রাখধ্ত পাধ্র। যরি ক্লাধ্য়ন্ট সম্মরত প্রিাধ্ন স্বাক্ষর না কধ্র ো ককান রনরিে ষ্ট করকডে  উধ্িখ না কধ্র, এেং যরি তা আইনসম্মত 

হয় তাহধ্ি কসই করকডে  কশয়ার করা যাধ্ে। আপরন আওতাভুক্ত সকি করকধ্ডে র একটি তারিকা সংযুক্ত কধ্র রিধ্ত পাধ্রন, যাধ্ত অেশেই ক্লাধ্য়ধ্ন্টর স্বাক্ষর থ্াকধ্ত হধ্ে। মানরসক স্বাস্থ্ে 

(RCW 71.05.620), HIV/AIDS ো STD কেস্ট ো রিরকৎসা (RCW 70.02.220), ো ড্রাগ এেং অোিধ্কাহি পররধ্েো (42 CFR 2.31(a)(5)), সংক্রান্ত ককাধ্না তথ্ে 

যরি ককাধ্না করকধ্ডে র মধ্যে থ্াধ্ক, কসই করকডে গুরি কশয়ার করার অনুমরত রিধ্ত ক্লাধ্য়ন্টধ্ক অেশেই কসই জায়গাগুরি রেধ্শেভাধ্ে রিরহ্নত কধ্র রিধ্ত হধ্ে। 45 CFR 

164.508(b)(3)(ii)-এর রনররধ্খ, এই  মেটিধ্ত সাইধ্কাধ্থ্রারপগত কনাে প্রিান করার জনে বেয নয়; কসই করকডে  গুরি প্রিান করার জনে একটি অনে আিািা  মে পূরণ করধ্ত হধ্ে। 

• সময়কাি: সম্মরত প্রিান করধ্ত একটি কময়াধ্িাত্তীধ্ণের তাররখ উধ্িখ করুন, যরি তা এক েের কথ্ধ্ক আিািা হয়। সম্মরতর কময়াি এক েেধ্রর মধ্যে  ুররধ্য় যাধ্ে যরি না আপরন ককাধ্না 

অনে তাররখ উধ্িখ কধ্র থ্াধ্কন।  

• কোযগমেতা: কী কী অনুমরত প্রিান করা হধ্ি এেং কীভাধ্ে এেং ককন তথ্ে কশয়ার করা হধ্ে তা কযন ক্লাধ্য়ন্ট েুঝধ্ত পাধ্র কসটি রনরিত করুন। প্রধ্য়াজন হধ্ি, অনুোি করা  মে এেং 

অনুোিধ্কর সাহাযে রনন ো  মেটি উচ্চস্বধ্র পড়ুন। যরি ক্লাধ্য়ধ্ন্টর আরও তধ্থ্ের প্রধ্য়াজন হয়, DSHS কনাটিশ অ  প্রাইধ্ভসী প্রোকটিধ্সর একটি অরতররক্ত অনুরিরপ প্রিান করুন ো 

ক্লাধ্য়ন্টধ্ক আপনার ইউরনধ্ের অস্বীকৃরত জরনত পােরিক রডসধ্ক্লাজার অর সার-এর কাধ্ে কযধ্ত েিুন। 

স্বাক্ষর:  

• ক্লাধ্য়ন্ট: ক্লাধ্য়ন্ট ো সম্মরত প্রিাধ্নর েয়ধ্সর ঊধ্বে  ককাধ্না রশশুধ্ক (মানরসক স্বাধ্স্থ্ের এেং ড্রাগ এেং অোিধ্কাহি পররধ্েোর জনে 13, HIV/AIDS এেং অনোনে STD-এর জনে 

14, জন্মরনয়ন্ত্রণ ো গভে পাধ্তর জনে কযধ্কাধ্না েয়স, শারীররক যত্ন এেং অনোনে করকধ্ডে র জনে 18) এই েধ্ে স্বাক্ষর করধ্ত এেং তার সাধ্থ্ তাররখ উধ্িখ করধ্ত েিুন। ক্লাধ্য়ন্ট এই 

েধ্ে যা কিওয়া আধ্ে তার েিধ্ি আপরন রিহ্ন রহসাধ্ে যা কিখধ্েন কসটিই রাখধ্ে।  

• সাক্ষী ো কনাোরর: পািোধ্মন্ট পররিয় যািাই করার জনে একজন সাক্ষী ো কনাোররর প্রধ্য়াজন হধ্ত পাধ্র যরি না ক্লাধ্য়ন্ট এই  মেটি রনধ্জ জমা রিধ্য় থ্াধ্ক ো ককান কপ্রাগ্রাম যািাই-

করধ্ণর অনুধ্রায কধ্র। এই েেরক্তটির স্বাক্ষর করা এেং তার নাম রপ্রন্ট করাধ্না উরিত।  

• রপতা-মাতা ো অনে প্ররতরনরয: যরি রশশুটির েয়স সম্মরত প্রিাধ্নর েয়ধ্সর কিধ্য় কম হয়, রপতা-মাতা ো অরভভােকধ্ক অেশেই স্বাক্ষর করধ্ত হধ্ে। যরি রশশুটির েয়স কশয়ার করা সকি 

করকধ্ডে  সম্মরত প্রিান করধ্ত যা েয়স প্রধ্য়াজন তার কথ্ধ্ক কম হয়, তাহধ্ি রশশুটিধ্ক এেং তার রপতামাতাধ্কও অেশেই স্বাক্ষর করধ্ত হধ্ে। যরি ক্লাধ্য়ন্টধ্ক আইনত ভাধ্ে অধ্যাগে 

েধ্ি ক ােণা করা হধ্য় থ্াধ্ক, আিািত কতৃে ক রনযুক্ত অরভভােকধ্ক অেশেই স্বাক্ষর করধ্ত হধ্ে এেং তার রনযুরক্তর অডে াধ্রর একটি অনুরিরপ প্রিান করধ্ত হধ্ে। যরি অনে ক্ষমতা সম্পন্ন 

ককউ স্বাক্ষর কধ্র থ্াধ্ক (অোেরনের ক্ষমতা সম্পন্ন ককউ, ো এধ্স্টে প্ররতরনরযত্বকারী সহ) “অনে” েধ্ি উধ্িখ করুন এেং তার এই কাজ করার আইরন স্বীকৃরতর একটি অনুরিরপ কিধ্য় রনন। 

রযরন স্বাক্ষর করধ্েন, তাধ্ক তার স্বাক্ষধ্রর সাধ্থ্ তাররখ এেং ক ান নম্বর ো কযাগাধ্যাধ্গর তথ্ে প্রিান করধ্ত হধ্ে।  
 


