رﺿﺎﯾت

Consent
ﻣوﮐﻼﻧو ﺗﮫ ﺧﺑرﺗﯾﺎ :د ټوﻟﻧﯾزو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗو څﺎﻧګﮫ ) (DSHSﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ښﮫ ډول ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣوږ د ھﻐﮫ ﻧورو اژاﻧﺳو او ﻣﺳﻠﮑﯾﺎﻧو ﺳره د ﮐﺎر ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟرو ﮐوم ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ او
ﺳﺗﺎﺳﯥ ﺧﺎﻧدان ﭘﭔژﻧﻲ .د دې ﻓورﻣﯥ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوﻟو ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺎﺳﯥ  DSHSاو ھﻐﮫ اژاﻧﺳو او وګړو ﺗﮫ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوئ ﮐوم ﭼﯥ ﻻﻧدې ﻧوﻣﻠړ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷوي دي ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ اړه ﺳري ﻣﺎﻟوﻣﺎت وﮐﺎروي او ﻧورو
ﺳره ﯾﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړي DSHS .ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﻟﮫ ګټو درﮐوﻟو څﺧﮫ اﻧﮑﺎر وﮐړي ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳﯥ دا ﻓورﻣﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﮫ ﮐړئ ﺗرڅو ﺳﺗﺎﺳﯥ د وړﺗﯾﺎ ﻣﺎﻟوﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗﺎﺳﯥ رﺿﺎﯾت اړﯾن وي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳﯥ دا
ﻓورﻣﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﮫ ﮐړئ DSHS ،ﺑﯾﺎھم ﺑﺎﯾد ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ اړه ﺗر ھﻐﮫ ﺣده ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐړي د ﮐوم ﭼﯥ ﻗﺎﻧون ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ دې اړه ﮐوﻣﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟرئ ﭼﯥ  DSHSڅرﻧګﮫ د ﻣوﮐل
ﺳره ﺳري ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﺳﺗر ﺣﻘوق ﺷرﯾﮑوي ،ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د  DSHSد ﺳﺗر ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗو ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﺳره ﺳﻼ وﮐړئ ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﭼﺎ ﭘوښﺗﻧﮫ وﮐړئ ﭼﯥ دا ﻓورﻣﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ درﮐوي.

د ﻣوﮐل ﭘﭔژﻧدګﻠو:
ﻧﺎﻣﮫ

د زﭔږد ﻧﭔټﮫ
ښﺎر

ادرس
ﺗﯾﻠﻔوﻧﻲ ﺷﻣﭔره )د ﺳﯾﻣﯥ ﺷﻔر ورﺳره وﻟﯾﮑﺊ(

د ﭘﭔژﻧدګﻠو ﺷﻣﭔره
زﯾپ ﺷﻔر

اﯾﺎﻟت

ﻧور ﻣﺎﻟوﻣﺎت

رﺿﺎﯾت:
زه ﭘﮫ  DSHSﮐﯥ دﻧﻧﮫ د ﺧﭘل ځﺎن ﭘﮫ اړه د ﺳري ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎروﻟو رﺿﺎﯾت ﻟرم ﭼﯥ زﻣﺎ ﻟﭘﺎره ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ،ﺗداوۍ ،ﺗﺎدﯾﯥ ،او ګټﯥ طرﺣﮫ ﮐړي ،وړاﻧدې ﮐړي ،او ﻣﻧﺳﺟم ﮐړي ﯾﺎ د ﻧورو ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره د ﮐوﻣو ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧون
ﮐﯥ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐړل ﺷوې وي .ﺳرﺑﭔره ﭘر دې زه  DSHSاو ﻻﻧدې ﭘﮫ ﻧوﻣﻠړ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷوﯾو اژاﻧﺳو ،وړاﻧدې ﮐووﻧﮑو ،ﯾﺎ ﺗﻧﺎﻧو ﺗﮫ دا ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوم ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳري ﻣﺎﻟوﻣﺎت وﮐﺎروي او د دﻏﯥ ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﯾو ﺑل
ﺗﮫ څرګﻧد ﮐړي .دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ زﺑﺎﻧﻲ ﺗوګﮫ ﯾﺎ د ﮐﻣﭘﯾوټري ډﯾټﺎ ﻟﮫ ﻻرې اﻧﺗﻘﺎﻟﭔدای ﺷﻲ ،ﺑرﭔښﻧﺎﻟﯾﮏ ﮐﯥ ﻟﭔږل ﮐﭔدای ﺷﻲ ،ﯾﺎ ﭘﮫ ﻻﺳﻲ ﺗوګﮫ ورﮐول ﮐﭔدای ﺷﻲ.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﻻﻧدې ھﻐﮫ واړه اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ دې رﺿﺎﯾت ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي ﺑرﺳﭔره ﭘر  DSHSاو ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ او ادرس ﯾﯥ ﭘﭔژﻧدګﻠو وﮐړئ:
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وړاﻧدې ﮐووﻧﮑﻲ:
ذھﻧﯽ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وړاﻧدې ﮐووﻧﮑﻲ:
د ﻣوادو ﮐﺎروﻟو د ګډوډۍ ﺧدﻣت وړاﻧدې ﮐووﻧﮑﻲ:
د  DSHSﻧور ﻗراردادي وړاﻧدې ﮐووﻧﮑﻲ:
د ﮐور ورﮐوﻟو ﭘروګرام:
د ښووﻧځﺎی ﻧﺎﺣﯾﯥ ﯾﺎ ﭘوھﻧځﺎﯾوﻧﮫ:
د ﺳﻣوﻧو څﺎﻧګﮫ:
د اﺳﺗﺧدام د اﻣﻧﯾت څﺎﻧګﮫ او د دې د اﺳﺗﺧدام وﻧډه وال:
د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت اداره ﯾﺎ ﺑل ﮐوم ﻓﯾدراﻟﻲ اژاﻧس:
دې ﺳره ورﮐړل ﺷوی ﻧوﻣﻠړ وګورئ
ﺑل ﮐوم:
زه ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوﯾو ﯾﺎدداښﺗو او ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوم او رﺿﺎﯾت ﻟرم )ھﻐﮫ واړه اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ اړوﻧد وي(:
زﻣﺎ د ﻣوﮐل ټول ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ

ﭘر ورﮐړل ﺷوي ﻧوﻣﻠړ ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ

ﯾوازې دا ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوي ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ
ﺧﺎﻧداﻧﻲ ،ټوﻟﻧﯾز او د اﺳﺗﺧدام ﺗﺎرﯾﺦ
د ﺗﺎدﯾﯥ ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ
ﺑل )ﻧوﻣﻠړ(:

د ﺗداوۍ ﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﻼﻧوﻧﮫ
ښووﻧځﺎی ،زده ﮐړه ،او روزﻧﮫ

د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت
اﻧﻔرادي ارزوﻧﯥ

ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘﺎم وﮐړئ :ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﻣوﮐل ﭘﮫ ﯾﺎدداښﺗو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوﯾو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﯥ ﮐوم ﺷﺎﻣل وي ،ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د دﻏﮫ ﯾﺎدداښﺗو ﺷﺎﻣﻠوﻟو ﻟﭘﺎره دا ﺑرﺧﮫ ھروﻣرو ﺑﺷﭘړ ﮐړئ.
زه د ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوﯾو ﯾﺎدداښﺗو ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧﭘﻠﮫ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوم )ھﻐﮫ واړه اﻧﺗﺧﺎب ﮐړئ ﭼﯥ اړوﻧد وي(:
د ﻣوادو ﮐﺎروﻧﯥ ګډوډي
 HIV/AIDSاو د  STDازﻣوﯾﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ،ﺗﺷﺧﯾص ،ﯾﺎ ﺗداوې
ذھﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ
 -دا رﺿﺎﯾت ﻗﺎﻧوﻧﻲ دی ﻟﭘﺎره د

ﯾو ﮐﺎل

ﺗر څو  DSHSﯾﺎدداښﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﯾﺎ

)ﻧﭔټﮫ ﯾﺎ ﭘﭔښﮫ(.

ﺗر

 زه ﮐوﻟﯽ ﺷم ﭼﯥ څﮫ وﺧت ھم ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﯥ ﺑڼﮫ ﮐﯥ دا رﺿﺎﯾت ﻟﻐو ﮐړم ﯾﺎ ﯾﯥ ﺑﯾرﺗﮫ واﺧﻠم ،ﺧو دﻏﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو اﻏﭔز وﻧﮑړي ﮐوم ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐړل ﺷوي دي. زه ﭘوھﭔږم ﭼﯥ د دې رﺿﺎﯾت ﺗرﻣﺧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐړل ﺷوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ ﻗﺎﻧوﻧو ﺗرﻣﺧﮫ ﻧور ﺧوﻧدي ﻧﮫ وي ﮐوم ﭼﯥ د  DSHSﺳره اړوﻧد وي. د دې ﻓورﻣﯥ ﯾو ﻧﻘل ﻗﺎﻧوﻧﻲ دی د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﯾﺎدداښﺗو ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره زﻣﺎ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐړي.ﻧﭔټﮫ

ﻻﺳﻠﯾﮏ
د واﻟدﯾﻧو ﯾﺎ د ﺑل ﮐوم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻻﺳﻠﯾﮏ )ﮐﮫ ﭼﯾرې اړوﻧد وي(

ﺷﺎھد  /ﻟﯾﮑوﻧﮑﯽ )ﻻﺳﻠﯾﮏ وﮐړئ او ﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎپ ﮐړئ ،ﮐﮫ ﭼرې اړوﻧد وي(

ﻧﭔټﮫ

ﺗﯾﻠﻔوﻧﻲ ﺷﻣﭔره )د ﺳﯾﻣﯥ ﺷﻔر ورﺳره ﺷﺎﻣل ﮐړئ(

ﻧﭔټﮫ

ﮐﮫ ﭼﯾرې زه د دې ﯾﺎدداښﺗو ﻓﺎﻋل ﻧﮫ ﯾم ،زه د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوﻟو ﭘرﭔښﻠﮫ ﻟرم ځﮑﮫ ﭼﯥ زه ﯾم) :د واﮐﻣﻧۍ ﺛﺑوت ورﺳره ﺷﺎﻣل ﮐړئ(
واﻟدﯾن

ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐووﻧﮑﯽ )د ﻣﺣﮑﻣﯥ اﻣر ورﺳره ﺷﺎﻣل ﮐړئ(

ﺷﺧﺻﻲ ﻧﻣﺎﯾﻧده

ﺑل ﮐوم:

د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺧﺑرﺗﯾﺎ :ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ د  ،STDs ،HIVﯾﺎ  AIDSﭘﮫ اړه ﮐوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻟري ،ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ﻣوﮐل د ﺗﺧﺻﯾﺻﻲ ﭘرﭔښﻠﮫ ﭘرﺗﮫ دﻏﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت وړاﻧدې څرګﻧد ﻧﮫ ﮐړئ .ﮐﮫ ﭼﯾرې
ﺗﺎﺳﯥ د ﻣوﮐل د ﻣوﺧدره ﻣوادو ﯾﺎ د اﻟﮑوﻟو د ﻧﺎوړه ﮐﺎروﻧﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي وي ،ﻧو د  42 CFR 2.32ﺗرﻣﺧﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد ھروﻣرو دا ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوی ﺑﯾﺎن ﺷﺎﻣل ﮐړئ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ وړاﻧدې ﻣﺎﻟوﻣﺎت څرګﻧدوئ:
دا ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﯾﺎدداښﺗو څرګﻧد ﮐړل ﺷوي دي ﮐوم ﭼﯥ د ﻓﯾدراﻟﻲ اﻋﺗﻣﺎدﯾت ﻗﺎﻋدو ) 42 CFRﺑرﺧﮫ  (2ﺗرﻣﺧﮫ ﺧوﻧدي دي .ﻓﯾدراﻟﻲ ﻗﺎﻋدې ﺗﺎﺳﯥ د دې ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻟﮫ وړاﻧدې څرګﻧدوﻟو څﺧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐوي ﺗرڅو
د وړاﻧدې څرګﻧدوﻧﯥ ﭘرﭔښﻠﮫ ﭘﮫ ښﮑﺎره ﺗوګﮫ د ھﻐﮫ ﺗن د ﻟﯾﮑل ﺷوي رﺿﺎﯾت ﻟﮫ ﻻرې ﺷوې وي د ﭼﺎ ﺳره ﭼﯥ دا ﺗړاو ﻟري ﯾﺎ د  42 CFRﺑرﺧﮫ  2ﺗرﻣﺧﮫ ﭘرﭔښﻠﮫ ﺗرﻻﺳﮫ وي .د رﺳﻧﯾو ﯾﺎ ﺑل رﻗم ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ډاګﮫ
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻋﻣوﻣﻲ ﭘرﭔښﻠﮫ د دې ﻣوﺧﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺳﯾﺎ ﻧﮫ ده .ﻓﯾدراﻟﻲ ﻗﺎﻋدې د اﻟﮑوﻟو ﯾﺎ ﻣﺧدره ﻣوادو ﻧﺎوړه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻧﺎروغ ﺟﻧﺎﯾﻲ ﭘﻠټﻧﯥ ﮐوﻟو ﯾﺎ ځوروﻟو ﻟﭘﺎره د دې ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐوﻣﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي.

CONSENT
DSHS 14-012 PA (REV. 04/2020) Pashtu

د رﺿﺎﯾت ﻓورﻣﯥ ﺑﺷﭘړوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻرښووﻧﯥ
ﻣوﺧﮫ :دا ﻓورﻣﮫ وﮐﺎروئ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ  DSHSﮐﯥ دﻧﻧﮫ د ﮐوم ﻣوﮐل ﭘﮫ اړه د اﻋﺗﻣﺎدي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره رﺿﺎﯾت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ ﯾﺎ دﻏﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻧورو اژاﻧﺳو ﺗﮫ د
ﺧدﻣﺗو اﻧﺳﺟﺎﻣوﻟو ﯾﺎ ﺗداوۍ ،ﺗﺎدﯾﯥ ﯾﺎ د اژاﻧس د ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻟﭘﺎره څرګﻧدوئ ﯾﺎ د ﻧورو ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻗﺎﻧون ﺗرﻣﺧﮫ ﻣﻧل ﺷوې وي .ﻣوﮐﻼن ھﻐﮫ ﺗﻧﺎن دي ﭼﯥ د  DSHSﻟﮫ ﺧوا ګټﯥ ﯾﺎ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي.
ﮐﺎروﻧﮫ :ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وي دا ﻓورﻣﮫ د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ اﻟﯾﮑﺗروﻧﯾﮑﻲ ﺗوګﮫ ډﮐﮫ ﮐړئ .ﭘﮫ ګډون د ﮐوﭼﻧﯾﺎﻧو ،ھر ﺗن ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﺟﻼ ﻓورﻣﮫ ﺑﺷﭘړ ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﮫ دې ﻻرښووﻧو ﮐﮫ ”ﺗﺎﺳﯥ“ څﺧﮫ ﻣراد د
 DSHSﮐﺎر ﮐووﻧﮑﯽ دی او ”ﺗﺎﺳﯥ“ څﺧﮫ ﭘﮫ دې ﻓورﻣﮫ ﮐﯥ ﻣراد ﻣوﮐل دی .د ﯾﺎدداښﺗو ﺷرﯾﮑوﻟو ﮐﯥ د ﻣوﮐل ﭘﮫ اړه د اﻋﺗﻣﺎدي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎروﻧﮫ او څرګﻧدوﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده.
د ﻓورﻣﯥ ﺑرﺧﯥ:
ﭘﭔژﻧدﻧﮫ:
 ﻧﺎﻣﮫ :ﭘﮫ ھره ﻓورﻣﮫ ﯾوازې د ﯾو ﻣوﮐل ﻧﺎﻣﮫ وړاﻧدې ﮐوئ .ھﻐﮫ ﭘﺧواﻧۍ ﻧﺎﻣﯥ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړئ ﮐوﻣﯥ ﭼﯥ ﻣوﮐل د ﺧدﻣﺗو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘرﻣﮭﺎل ﺑﺎﯾد ﮐﺎروﻟﯥ وي. د زﭔږد ﻧﭔټﮫ :ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺗﻧﺎﻧو څﺧﮫ د ﻣوﮐل د ﭘﭔژﻧدﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ورﺗﮫ ﻧﺎﻣﯥ ﻟري. د ﭘﭔژﻧدﻧﯥ ﺷﻣﭔره :د ﻣوﮐل د ﭘﭔژﻧدﻧﯥ ﯾوه ﺷﻣﭔره ﯾﺎ ﺑل ﮐوم ﭘﭔژﻧدوﻧﮑﯽ وړاﻧدې ﮐړئ ﻟﮑﮫ د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ﺷﻣﭔره )اړﯾﻧﮫ ﻧﮫ ده( د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﯾﺎدداښﺗو ﭘﮫ ﭘﭔژﻧدو او د ﺗﺎرﯾﺦ او ﺗرﻻﺳﮫﺷوﯾو ﺧدﻣﺗو ﭘﮫ ﻣﻧډ اﺧﯾﺳﺗﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
 ادرس او ﺗﯾﻠﻔون :اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﺎﯾد د ﻣوﮐل ﭘﮫ ﻣﺎﻟوﻣوﻟو او ﭘﭔژﻧدﻟو ﯾﺎ اړﯾﮑﮫ ﻧﯾوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي. ﻧور :ﭘﮫ دې ﺑوﮐﺳﮫ ﮐﯥ ھﻐﮫ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ درک ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﮐوم ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣﻠﯥ وي د  DSHSداﺳﯥ ﺑرﺧﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧدﻣﺗوﮐﯥ ﺑوﺧت وي ،د ﮐورﻧۍ د ﻏړﯾو ﻧﺎﻣﯥ ،ﯾﺎ ﻧور ﮐوم اړوﻧد ﻣﺎﻟوﻣﺎت.
رﺿﺎﯾت )ﭘرﭔښﻠﮫ(:
 اژاﻧﺳوﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﻧﺎن ﭼﯥ ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ اﻟﯾﺷوي :د ﻣوﮐل ﻟﮫ ﺧوا د دې ﻓورﻣﯥ ﺑﺷﭘړوﻧﮫ ﭘﮫ ګرد  DSHSﮐﯥ دﻧﻧﮫ د اﻋﺗﻣﺎدي ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﮐﺎروﻧﯥ او ﺷرﯾﮑوﻧﯥ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐوي DSHS .ﺑﺎﯾد د دېوړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧوﻣﻠړ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷوﯾو ﺑﮭرﻧﯾو اژاﻧﺳو ﯾﺎ ﺗﻧﺎﻧو ﺗﮫ اﻋﺗﻣﺎدي ﻣﺎﻟوﻣﺎت څرګﻧد ﮐړي ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐوي ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وﻟري ﻧو د اژاﻧﺳو ﯾﺎ وړاﻧدې ﮐووﻧﮑو ﭘﮫ اړه د
ﭘﭔژﻧدﻧﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت وړاﻧدې ﮐړئ ﭘﮫ ګډون د ﻧﺎﻣﯥ ،ادرس ﯾﺎ ځﺎی .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ اژاﻧﺳو ﯾو ﻧوﻣﻠړ ورﺳره ﺷﺎﻣل ﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺷرﯾﮑوﻟو ﭘرﭔښﻠﮫ ﻟري ﭼﯥ ﻣوﮐل ﯾﯥ ﺑﺎﯾد
ھروﻣرو ھم ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړي.
 ﺷﺎﻣل ﮐړل ﺷوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت :ﻣوﮐﻼن ﺑﺎﯾد دا ښﮑﺎره ﮐړي ﭼﯥ ﮐوم ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ د رﺿﺎﯾت ﺗرﻣﺧﮫ ﺷﺎﻣل دي .ﻣوﮐﻼن ﺑﺎﯾد ټول ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐړي ﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﮐړل ﺷوي ﯾﺎدداښﺗوﻧﮫ دﯾﺎدداښت د ﻧﭔټﯥ ،ډول ﯾﺎ زﭔرﻣﯥ ﺗرﻣﺧﮫ ﻣﺣدود ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾو ﻣوﮐل ﮐوم رﺿﺎﯾت ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﮫ ﮐړي ﯾﺎ ﮐوم ځﺎﻧګړی ﯾﺎدداښت ﺗﺷﺧﯾص ﻧﮫ ﮐړي ،د دﻏﮫ ﯾﺎدداښت ﺷرﯾﮑول ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ھم
ﺟﺎﯾز وي ﮐﮫ د ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﮫ ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐړل ﺷوې وي .ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ د ﺷﺎﻣل ﮐړل ﺷوﯾو ﯾﺎدداښﺗو ﯾو ﻧوﻣﻠړ ورﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﻣوﮐل ھروﻣرو ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﮐوم
ﯾﺎدداښت ﮐﯥ د ذھﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ) HIV/AIDS ،(RCW 71.05.620ﯾﺎ د  STDد ازﻣوﯾﻧﯥ ﯾﺎ ﺗداوۍ ) ،(RCW 70.02.220ﯾﺎ د ﻣوﺧدره ﻣوادو او اﻟﮑوﻟو د ﺧدﻣﺗو
)) (42 CFR 2.31(a)(5ﭘﮫ اړه ﮐوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺷﺎﻣل وي ،ﻧو ﻣوﮐل ﺑﺎﯾد دﻏﮫ ﺳﺎﺣﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړي د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د دﻏﮫ ﯾﺎدداښﺗو د ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐړي .دا
ﻓورﻣﮫ د ) 45 CFR 164.508(b)(3)(iiﺗرﻣﺧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﮫ ده ﭼﯥ د ﻋﺻﺑﻲ ﻧﺎروﻏۍ ﯾﺎدوﻧﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړي او د دﻏﮫ ﯾﺎدداښﺗو ﺷﺎﻣﻠوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ھروﻣرو ﯾوه ﺟﻼ ﻓورﻣﮫ ﺑﺷﭘړ ﮐړل ﺷﻲ.
 ﻣوده :د رﺿﺎﯾت ﻟﭘﺎره د ﺧﻼﺻﭔدﻧﯥ ﯾوه ﻧﭔټﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ﮐړئ ﮐوم ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﭘروګرام ﻣوﺧﯥ ﺑﺷﭘړوي ﯾﺎ څرﻧګﮫ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﮫ ورﮐړل ﺷوې وي. ﭘوھﮫ :ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړئ ﭼﯥ ﻣوﮐل ﭘﮫ دې ﭘوھﮫ وي ﭼﯥ ﮐوم رﻗم ﭘرﭔښﻠﮫ ورﮐول ﮐﭔږي او ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺑﮫ څرﻧګﮫ او وﻟﯥ ﺷرﯾﮏ ﮐړل ﮐﭔږي .ﮐﮫ اړﺗﯾﺎ وي ،ﻧو ﯾو ژﺑﺎړه ﺷوې ﻓورﻣﮫ او ژﺑﺎړوﻧﮑﯽوﮐﺎروئ ﯾﺎ ﻓورﻣﮫ ﭘﮫ ﻟوړ ﻏږ ﮐﯥ وﻟوﻟﺊ .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣوﮐل ﻻ ﻧورو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ،ﻧو د  DSHSد ﺳﺗر د ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗو ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﯾوه اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻘل وړاﻧدې ﮐړئ ﯾﺎ دﻏﮫ ﻣوﮐل ﺳﺗﺎ د ﯾوﻧټ
ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﮫ څرګﻧدوﻧﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺗﮫ وﻟﭔږئ.
ﻻﺳﻠﯾﮑوﻧﮫ:
 .ﻣوﮐل :دا ﺑوﮐﺳﮫ د ﯾوه ﻣوﮐل ﯾﺎ د رﺿﺎﯾت ﻟﮫ ﻋﻣره ) 13د ذھﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﻣوﺧدره ﻣوادو او اﻟﮑوﻟو د ﺧدﻣﺗو ﻟﭘﺎره؛  14د  HIV/AIDSاو ﻧورو  STDsﻟﭘﺎره؛ د زﭔږد ﮐﻧټرول ﮐوﻟو اوﺳﭘﯾﺎزﭔدو ﻟﭘﺎره ھر ﯾو ﻋﻣر؛  18د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او ﻧورو ﯾﺎدداښﺗو ﻟﭘﺎره( ﻟﭘﺎﺳﮫ ﮐوﭼﻧﻲ څﺧﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړئ او د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوﻟو ﻧﭔټﮫ وﻟﯾﮑﺊ .ﻣوﮐل ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺑوﮐﺳﮫ ﮐﯥ د
ﻻﺳﻠﯾﮏ ﭘرځﺎی ﯾو ﻧښﺎن وﮐړي د ﮐوم ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺷﺎھدي ﮐوئ.
 ﺷﺎھد ﯾﺎ ﻟﯾﮑوﻧﮑﯽ :ﯾو ﺷﺎھد ﯾﺎ ﻟﯾﮑوﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد اړﺗﯾﺎ وي ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﭘﭔژﻧدګﻠو ﺗﺻدﯾﻖ وﮐړي ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ دا ﻓورﻣﮫ ﭘﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﺗوګﮫ ﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوئ ﯾﺎ ﮐوم ﭘروګرام دﺗﺻدﯾﻖ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوي .دﻏﮫ ﺗن ﺑﺎﯾد ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړي او ﭼﺎپ ﮐړي.
 واﻟدﺑن ﯾﺎ ﺑل ﮐوم ﻧﻣﺎﯾﻧده :ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣوﮐل د رﺿﺎﯾت ﻟﮫ ﻋﻣره ﻻﻧدې ﮐوﭼﻧﯽ وي ،ﻧو واﻟدﯾن ﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐووﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﻻﺳﻠﯾﮏ وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﮐوﭼﻧﯽ د ﺷرﯾﮑوﻟو د واړو ﯾﺎدداښﺗو ﻟﭘﺎره درﺿﺎﯾت ﭘﮫ ﻋﻣر ﭘوره ﻧﮫ وي ،ﻧو ﮐوﭼﻧﯽ او واﻟدﯾن دواړه ﺑﺎﯾد ھروﻣرو ﻻﺳﻠﯾﮏ وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣوﮐل ﭘﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗوګﮫ ﻧﺎوړه اﻋﻼن ﺷوی وي ،ﻧو د ﻣﺣﮑﻣﯥ ﻟﮫ ﺧوا ټﺎﮐل ﺷوی ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
ﮐووﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ھروﻣرو ﻻﺳﻠﯾﮏ وﮐړي او د ټﺎﮐﻧﯥ د اﻣر ﯾو ﻧﻘل ﺑﺎﯾد وړاﻧدې ﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯾرې ﮐوم ﺗن ﭘﮫ ﺑل ﺻﻼﺣﯾت ﮐﯥ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوي )ﭘﮫ ګډون د ھﻐﮫ ﺗن ﭼﯥ د وﮐﺎﻟت اﺧﺗﯾﺎر وﻟري ﯾﺎ د
ﺷﺗﻣﻧۍ ﻧﻣﺎﯾﻧده( ،ﻧو ” “otherﺗﮫ ﻧښﺎن وﻟګوئ او د دﻏﮫ ﻋﻣل ﮐوﻟو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﭘرﭔښﻠﯥ ﯾو ﻧﻘل ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ .ھﻐﮫ ﺗن ﭼﯥ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐوي ﺑﺎﯾد د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﻧﭔټﮫ وﻟﯾﮑﻲ او ټﯾﻠﻔوﻧﻲ ﺷﻣﭔره ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺳﻲ
ﻣﺎﻟوﻣﺎت ورﮐړي.
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