সmিত
Consent
gাহকেদর pিত িবjিp: িডপাটর্েমn aব েসাশয্াল aয্াn েহল্থ সািভর্ েসস (DSHS) আপনােক আেরা ভাল ভােব সহায়তা করেত পাের যিদ আমরা েসi aনয্ সংsা eবং
েপশাদারেদর সােথ কাজ করেত সkম হi যারা আপনােক তথা আপনার পিরবারেক জােন। ei ফেমর্ sাkর করার মাধয্েম, আপিন DSHS eবং িনেচ তািলকাভু k সংsা
eবং বয্িkেদর আপনার সmেকর্ েগাপনীয় তথয্ েশয়ার o বয্বহার করেত aনমিত
ু
িদেcন। আপিন যিদ ei ফমর্িটেত sাkর না কেরন তবo
ু DSHS আপনােক সিবধা
ু
pদােন pতয্াখয্ান করেত পাের না যিদ না আপনার সmিতিট আপনার েযাগয্তা িনধর্ারণ কের। আপিন যিদ ei ফমিট
র্ sাkর না কেরন তবo,
ু
DSHS আiেনর মেধয্
aনুেমািদত আপনার সmকর্ তথয্ েশয়ার করেত পাের। েকমনভােব DSHS gাহেকর েগাপনীয় তথয্ বা আপনার েগাপনীয়তার aিধকার েশয়ার কের, েসi সmেকর্ আপনার
p থাকেল, aনুgহ কের েগাপনীয়তা aনুশীলেনর DSHS েনািটস েদখুন aথবা ei ফমিট
র্ িযিন আপনােক িদেয়েছন তােক িজjাসা ক ন।

gাহক শনাkকরণ:
নাম

জn তািরখ

িঠকানা

pমাণীকরণ সংখয্া

িসিট

েটিলেফান নmর (eিরয়া েকাড সহ)

েsট

িজপ েকাড

aনয্ানয্ তথয্

সmিত:
আিম আমার সmেকর্ েগাপনীয় তথয্ DSHS েক আমার জনয্ বা আiেনর dারা aনুেমািদত aনয্ uেdেশয্ িচিকৎসা, েপেমn, eবং সুিবধা pদান, পিরকlনা, eবং
সমnয়সাধন করেত বয্বহাের সmিত িদিc। eছাড়াo আিম DSHS eবং নীেচর তািলকাভু k সংsা, সরবরাহকারী, বা বয্িkেদরেক আমার েগাপনীয় তথয্ বয্বহার eবং ei
uেdেশয্ পরsেরর কােছ pকাশ করার aনুমিত িদিc। তথয্ েমৗিখকভােব বা কিmuটার েডটা sানাnর, েমল, বা হয্াn েডিলভািরর মাধয্েম েশয়ার করা হেত পাের।
aনুgহ কের DSHS eর পাশাপািশ ei সmিতেত anভুর্ k সবাiেক নীেচ িটক িদন eবং তােদর নাম o িঠকানা সহ সনাk ক ন:
sাsয্ পিরচযর্া pদানকারী:
sাsয্ পিরচযর্া pদানকারী:
েনশা জাতীয় dবয্ বয্বহােরর বয্ািধ সmিকর্ ত পিরেসবা pদানকারী
aনয্ানয্ DSHS চু িkবd pদানকারী:
আবাসন কাযর্kমসমূহ:
েজলা sু ল বা কেলজ:
সংেশাধনী িবভাগ:
কমর্িনযুিk িনরাপtা/সুরkা িবভাগ eবং eর কমর্িনযুিk aংশীদারগণ:
সামািজক িনরাপtা pশাসন বা aনয্ানয্ েফডারাল eেজিn:
সংযুk তািলকা েদখুন
aনয্ানয্:
আিম িনmিলিখত েরকডর্ o তথয্ িল েশয়ার করেত aনুমিত o সmিত দান করিছ (pেযাজয্ সব িলেত িটক িদন):
আমার সকল kােয়n েরকডর্স
সংযুk তািলকায় থাকা েরকডর্সমূহ
েকবলমাt িনmিলিখত েরকডর্সমূহ
পিরবার, সামািজক eবং কমর্িনযুিk iিতহাস
sাsয্ পিরচযর্া তথয্
েপেমেnর েরকডর্সমূহ
sতnt মূলয্ায়ন

িচিকৎসা বা পিরচযর্া pয্ান
sু ল, িশkা, o pিশkণ

aনয্ানয্ (তািলকাভু k ক ন):
aনুgহ কের মেন রাখেবন:

আপনার kােয়n েরকডর্েস িনmিলিখত তথয্ িল মেধয্ েকােনািট anভুর্ k থােক, তাহেল আপনােক aবশয্i ei িল েরকডর্েস anভুর্ k
করেত ei িবভাগিটo পূরণ করেত হেব।
আিম িনmিলিখত েরকডর্ িল pকাশ করেত aনুমিত িদিc (pেযাজয্ সব িলেত িটক িদন):
মানিসক sাsয্

eiচআiিভ/eiডস বা eসিটিড পরীkার ফলাফল, েরাগ সনাkকরণ aথবা িচিকtসা

েনশাজাতীয় dবয্ বয্বহােরর বয্ািধ

- ei সmিতিট
eক বছেরর জনয্ ৈবধ
যতিদন পযর্ n DSHS eর েরকডর্ িলর pেযাজন হয়, বা
ei পযর্ n
(তািরখ বা ঘটনা)।
- আিম িলিখতভােব েয েকানo সময় ei aনুমিত রদ বা pতয্াহার করেত পাির, িকn eিট iিতমেধয্i েশয়ার করা েকানo তথয্েক pভািবত করেব না।
- আিম বুেঝিছ ei সmিতর aধীেন েশয়ার করা েরকডর্ িল DSHS -e pেযাজয্ আiেনর aধীেন আর সুরিkত নাo থাকেত পাের।
- ei ফেমর্ র aনুিলিপ েরকডর্ িল েশয়ার করার জনয্ আমার aনুমিত েদoয়ার জনয্ ৈবধ।
sাkর

তািরখ

িপতামাতা বা aনয্ানয্ pিতিনিধর sাkর (pেযাজয্ হেল)

sাkী / েনাটাির (sাkর eবং মুিdত নাম, যিদ pেযাজয্ হয়)

তািরখ

েটিলেফান নmর (eিরয়া েকাড সহ)

তািরখ

যিদ আিম েরকডর্ িলর িবষয় না হi, তাহেলo আিম sাkর করার জনয্ aনুেমািদত কারণ আিম:
িপতা-মাতা

আiনানুগ aিভভাবক (আদালেতর আেদশ সংযুk ক ন)

(কতৃর্ েtর pমাণপt সংযুk ক ন)
বয্িkগত pিতিনিধ

aনয্ানয্:

তথয্ pাপকেক িবjিp: যিদ ei েরকডর্ িলেত eiচআiিভ, eসিটিড বা eiডস সmেকর্ তথয্ থােক, তাহেল আপিন kােয়েnর িনিদর্ aনমিত
ু
বয্তীত তথয্ pকাশ নাo
করেত পােরন। যিদ আপিন kােয়েnর মদ বা মাদকdেবয্র aপবয্বহােরর সােথ সmিকর্ ত তথয্ েপেয় থােকন, তেব 42 CFR 2.32 aনযায়ী
ু
আেরা pেয়াজনীয় তথয্
pকাশ করার সময় আপনােক aবশয্i িনmিলিখত িববৃিত anভk
র্ু
করেত হেব:
ei তথয্িট েফডারাল েগাপনীয়তা আiন (42 CFR aংশ 2) dারা সুরিkত েরকডর্ েথেক আপনার কােছ pকাশ করা হেয়েছ। েফডােরল আiন ei তথয্ আেরা pকাশ
করার েথেক আপনােক বাধা দান কের যতkণ না পরবতর্ী pকাশিট েসi সংি
বয্িkিটর িলিখত সmিত dারা s ভােব aনুেমািদত হয়, বা aনয্থায় 42 CFR aংশ 2
dারা aনুেমািদত হয়। ei uেdেশয্ িচিকৎসা িবষয়ক বা aনয্ানয্ তেথয্র পুনঃpকােশর জনয্ eকিট সাধারণ aনুেমাদন বা aিধকার pদান যেথ নয়। েফডারাল আiন িল
েকানo মদ বা মাদকdেবয্র aপবয্বহার করা েরাগীেদর িব েd েফৗজদারী তদn বা িবচােরর জনয্ েকানo তথয্ বয্বহাের িনয়ntণ কের না।
CONSENT
DSHS 14-012 BN (REV. 04/2020) Bengali

ূ র্ করার জনয্ িনেদর্ শাবলী
সmিত পt সmণ
uেdশয্: ei ফমর্িট বয্বহার ক ন যখন DSHS eর মেধয্ আপনার eকিট kােয়n সmেকর্ aিবরত িভিtেত েগাপনীয় তথয্ বয্বহােরর pেয়াজন হয়
aথবা েসi তথয্িট aনয্ সংsার কােছ পিরেষবা সমnেয়র জনয্ বা িচিকৎসা বা েপেমn বা সংsা পিরচালনার জনয্ aথবা আiেনর dারা aনুেমািদত
aনয্ uেdেশয্ pকােশর pেয়াজন হয়। kােয়nরা হেলন েসi সকল বয্িk যারা DSHS েথেক সুিবধা বা পিরেষবা gহণ কের।
বয্বহার: ei ফমর্িট সহেজ পড়ার জনয্ সmব হেল ৈবদুয্িতনভােব পূরণ ক ন, িশ সহ, pিতিট বয্িkর জনয্ আলাদা আলাদা ফমর্ পরণ
ূ
করেত হেব।
িনেদর্ শাবলীেত "আপিন" বলেত DSHS কমর্ীেক েবাঝায় eবং ফেমর্ "আপিন" বলেত kােয়nেক েবাঝায়। eকজন kােয়n সmেকর্ েগাপনীয় তথয্ বয্বহার
বা pকােশর মেধয্ েরকডর্স েশয়ার করা anভর্ু k।
ফেমর্ র aংশ:
িচিhতকরণ:

- নাম:

pিতিট ফেমর্ েকবলমাt eকজন kােয়েnর নাম িদন। পিরেষবা িল পাবার সময় আেগর েকােনা নাম থাকেল তা anভর্ু k ক ন।

- জn তািরখ:

eiকi নােমর বয্িkেদর েথেক kােয়nেক িচিhত করেত pেয়াজন।

- pমাণীকরণ নmর:

েরকডর্ সনাkকরণ eবং iিতহাস o pাp পিরেষবা িচিhতকরেণ সহায়তা করেত eকিট kােয়n pমাণীকরণ নmর বা eকিট
েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর (pেয়াজন েনi) eর নয্ায় aনয্ সনাkকারী pদান ক ন।
িঠকানা eবং েটিলেফান:

aিতিরk তথয্ যা kােয়েnর aবsান িনণয়
র্ o িচিhত করেত বা েযাগােযাগ করেত সাহাযয্ করেব।

- aনয্:

ei ঘরিটেত aনয্ েকােনা aিতিরk তথয্ anভর্ু k ক ন যা েরকডর্ িলর aবsান িনণর্য় করেত সাহাযয্ করেত পাের েয িল DSHS- eর
aংশ, পিরবােরর সদসয্েদর নাম, বা aনয্ানয্ pাসি ক তথয্ িলর সােথ জিড়ত থাকেত পাের।

সmিত (aনুেমাদন):

- েরকডর্ িল িবিনময়কারী সংsা বা বয্িk:

kােয়nিটর ei ফমর্িট পূরণ সকল DSHS eর মেধয্ েগাপনীয় তথয্ বয্বহার o েশয়ার করেত aনুমিত
েদয়। DSHS তািলকাভু k বাiেরর সংsা বা বয্িkেদর েগাপনীয় তথয্ pকাশ করেত eবং gহণ করেত সkম হেব। সmব হেল নাম, িঠকানা বা
aবsান সহ সংsা বা pদানকারীেদর সmেকর্ সনাkকরণ তথয্ pদান ক ন। আপিন eমন সংsা িলর eকিট তািলকাo সংযুk করেত পােরন যারা
েসi তথয্ েশয়ার করার জনয্ aনুেমািদত, েযটা kােয়nেক aবশয্i sাkর করেত হেব।

- তেথয্র মেধয্ anভর্ু k:

kােয়nেদর aবশয্i িনেদর্ শ করেত হেব েকান েরকডর্ িল সmিতর dারা আcািদত। kােয়nরা সমs েরকডর্ uপলb করেত
পােরন বা তািরখ, ধরণ বা uৎস dারা anভর্ু k েরকডর্ িল সীমাবd করেত পােরন। যিদ eকজন kােয়n eকিট সmিত sাkর না কেরন বা eকিট
িবেশষ েরকডর্ িনিদর্ না কেরন, তবুo েসi েরকডর্ িট আiেনর dারা aনুেমািদত হেল েশয়ার করা aনুমিত থাকেব। আপিন আcািদত েরকেডর্র eকিট
তািলকা সংযুk করেত পােরন যা kােয়nেক aবশয্i sাkর করেত হেব। যিদ েকানo েরকেডর্ মানিসক sাsয্ (RCW 71.05.620),
eiচআiিভ/eiডস বা eসিটিড পরীkা বা িচিকৎসা (RCW 70.02.220), বা মাদকdবয্ eবং aয্ালেকাহল েসবা (42 CFR 2.31(a)(5))
সmিকর্ ত তথয্ anভর্ু k থােক, তেব kােয়nেক িবেশষ কের ei েরকডর্ িল েশয়ার করার aনুমিত েদoয়ার জনয্ েসi eলাকা িলেক aবশয্i িচিhত
করেত হেব। ei ফমিট
র্ 45 CFR 164.508(b)(3)(ii) eর aধীেন সাiেকােথরািপ েনাট িল anভর্ু k করার জনয্ ৈবধ নয় eবং েসi
েরকডর্ িলেক anভর্ু k করার জনয্ eকিট পৃথক ফমর্ পূরণ করেত হেব।

- সময়কাল:

আপনার েpাgােমর uেdশয্ বা আiন dারা pদt সmিতর জনয্ eকিট েময়াদ েশেষর তািরখিট anভর্ু k ক ন।

- uপলিb:

িনি ত হেয় িনন েয িক aনমিত
ু
েদoয়া হেc eবং িকভােব o েকন তথয্ েশয়ার করা হেব তা kােয়n বঝেত
ু
েপেরেছন। pেয়াজেন,
aনুবাদ করা ফমর্ eবং aনুবাদক বয্বহার ক ন aথবা ফমর্িট uৈc ের পড়ুন। যিদ kােয়েnর আেরা তেথয্র pেযাজন হয়, DSHS েগাপনীয়তা
pয্াকিটেসেসর েনািটেশর eকিট aিতিরk aনুিলিপ pদান ক ন aথবা kােয়nেক আপনার iuিনেটর পাবিলক িডসেkাজার aিফসােরর কােছ েpরণ
ক ন।

sাkর:
kােয়n: সmিত বয়েসর uপর kােয়n বা eকিট সnােনর আেছ (মানিসক sাsয্ eবং মাদক o aয্ালেকাহল েসবার জনয্ 13;eiচআiিভ/eiডস eবং
aনয্ানয্ eসিটিড জনয্ 14; জn িনয়ntণ eবং গভর্ পােতর জনয্ েয েকানo বয়স; sাsয্েসবা eবং aনয্ানয্ েরকেডর্র জনয্ 18)ei ঘরিট সাkর ক ন
eবং sাkেরর তািরখিট pেবশ করান। kােয়n ei ঘের eকিট িচh pিতsাপন করেত পােরন যা আপিন সাkী।

- সাkী বা েনাটাির:

আপিন যিদ ei ফমর্িট বয্িkগতভােব জমা না েদন বা েকানo েpাgাম যাচাiকরেণর aনেরাধ
ু
কের তেব আপনার পিরচয় যাচাi
করার জনয্ eকজন সাkী বা েনাটািরর pেয়াজন হেত পাের। ei বয্িkেক sাkর কের তার নাম িলখেত হেব।

- িপতামাতা বা aনয্ানয্ pিতিনিধ:

যিদ kােয়n সmিতদােনর বয়েসর কম বয়েসর eকজন িশ হয়, তেব eকজন িপতামাতা বা aিভভাবকেক aবশয্i
sাkর করেত হেব। যিদ িশ িট সব েরকডর্ িল েশয়ার করার জনয্ সmিত দােনর বয়সিট পরণ
ূ
না কের, িশ eবং aিভভাবক uভয়েক aবশয্i
sাkর করেত হেব। যিদ kােয়nেক আiনত aেযাগয্ বেল েঘাষণা করা হয়, তাহেল আদালেতর িনযুk করা aিভভাবকেক aবশয্i sাkর করেত হেব
eবং িনযুিkর আেদেশর eকিট aনুিলিপ pদান করেত হেব। যিদ aনয্ kমতার েকu (eকজন aয্াটিনর্ বা eকিট eেsট pিতিনিধ kমতা সmn
eকজন বয্িk সহ) sাkর কেরন, তাহেল “aনয্” িচিhত ক ন eবং কাজ করার জনয্ আiিন কতৃর্ পেkর eকিট aনুিলিপ pাp ক ন। sাkরকারী
বয্িkর sাkেরর তািরখ aবশয্i িদেত হেব eবং eকিট েটিলেফান নmর বা েযাগােযােগর তথয্ িদন।
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