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اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن :وزارت ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻼﻣت ) (DSHSدر ﺻورت ﻗﺎدر ﺑودن ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾر آژاﻧسھﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  DSHSو آژاﻧسھﺎ و اﺷﺧﺎص ﻓﮭرﺳت ﺷده در زﯾر اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آنھﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.
 DSHSﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را در ﺻورت ﻋدم اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم از ﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻊ ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﻋدم اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم،
 DSHSھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ را در ﺣد اﺟﺎزه داده ﺷده ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد .اﮔر درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ اﺷﺗراﮐﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﯾﺎ ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯽ
ﺧود ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اطﻼﻋﯾﮫ روﯾﮫھﺎی ﺷﺧﺻﯽ  DSHSﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﯾﺎ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺷﺗری:
ﻧﺎم

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐد ﻧﺎﺣﯾﮫ(

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
اﯾﺎﻟت

ﺷﮭر

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت

رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ:

ﻣن رﺿﺎﯾت ﻣﯽدھم ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﻣن در  DSHSﺑرای اﺟرا ،اراﺋﮫ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ،درﻣﺎن ،ﭘرداﺧتھﺎ و ﻣزاﯾﺎ ﺑرای ﻣن ﯾﺎ ﺑرای ھر ھدف دﯾﮕری ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه داده
ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣن ﺑﮫ  DSHSو آژاﻧسھﺎ ،اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﻓﮭرﺳت ﺷده در زﯾر اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آن را ﺟﮭت اﯾن اھداف
ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری داده ،ﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﺣﺿوری ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷت.
ﻟطﻔﺎ ً ﺗﻣﺎم آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر  DSHSدر اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد را در زﯾر ﻋﻼﻣت زده و ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ھر ﯾﮏ را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﯾد:
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ:
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت روان:
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧﺗﻼل ﻣﺻرف ﻣواد:
ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﻗراردادی :DSHS
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺳﮑﺎن:
ﺑﺧشھﺎی آﻣوزش و ﭘرورﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞھﺎ:
وزارت اﺻﻼﺣﺎت:
وزارت اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ و ﺷرﮐﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ آن:
اداره اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر آژاﻧسھﺎی ﻓدرال:
ﻓﮭرﺳت ﺿﻣﯾﻣﮫ را ﻧﮕﺎه ﺑﯾﺎﻧدازﯾد
ﺳﺎﯾر:
ﻣن اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾت ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ و اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد )ھر ﮐدام ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(:
ﺳواﺑﻖ ﻣﻧدرج در ﻓﮭرﺳت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده
ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری ﻣن
ﺻرﻓﺎ ً ﺳواﺑﻖ زﯾر
طرحھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﺗﯽ
اطﻼﻋﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺳﺗﺧداﻣﯽ
ﻣدرﺳﮫ ،ﺗﺣﺻﯾﻼت و آﻣوزش
ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت
ﺳﺎﯾر )ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﯾد(:
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :اﮔر ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﺎت زﯾر اﺳت ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻗﺳﻣت را ﻧﯾز ﺟﮭت ﻟﺣﺎظ ﮐردن اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ زﯾر اﻓﺷﺎ ﺷوﻧد )ھر ﮐدام ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(:
اﺧﺗﻼل ﻣﺻرف ﻣواد
ﻧﺗﺎﯾﺞ ،ﺗﺷﺧﯾصھﺎ ﯾﺎ درﻣﺎنھﺎی  HIV/AIDSو آزﻣون ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ
ﺳﻼﻣت روان
)ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ روﯾداد( ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ  DSHSﺑﮫ ﺳواﺑﻖ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎل
 اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ را ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻟﻐو ﮐرده ﯾﺎ ﭘس ﺑﮕﯾرم ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯾری ﺑر روی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﯽاﻟواﻗﻊ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد ﻧﺧواھد داﺷت. ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﺣت اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ  DSHSﻧﺑﺎﺷﻧد. روﻧوﺷت از اﯾن ﻓرم ﺟﮭت دادن اﺟﺎزه ﺗوﺳط ﻣن ﺑرای ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﺳواﺑﻖ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده/ﺷﺎھد آژاﻧس
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﺿﺎ
اﻣﺿﺎی ﺷرﯾﮏ ﯾﺎ ھر ﻧﻣﺎﯾﻧده دﯾﮕری )در ﺻورت وﺟود(

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐد ﻧﺎﺣﯾﮫ(

در ﺻورت ﻋدم ﺗﻌﻠﻖ ﺳواﺑﻖ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ،اﺟﺎزه دارم ﮐﮫ ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧم ﭼرا ﮐﮫ ﻣن) :ﮔواھﯽ ﺳﻧدﯾت(
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺧﺻﯽ
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﺣﮑم دادﮔﺎه ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷود(
وﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﺎﯾر:

اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اطﻼﻋﺎت :اﮔر اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره  ،HIVﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ ﯾﺎ  AIDSاﺳت ،اﯾن اطﻼﻋﺎت را دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑدون ﻣﺟوز اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﻣﺷﺗری اﻓﺷﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﺎ اﻟﮑل از ﺳوی ﻣﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد در ﺻورت اﻓﺷﺎی ﺑﯾﺷﺗر اطﻼﻋﺎت اﻟزاﻣﯽ از ﺳوی 42 CFR
 2.32ﻋﺑﺎرت زﯾر را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد:
اﯾن اطﻼﻋﺎت از ﺳواﺑﻖ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﻓدرال اﻓﺷﺎ ﻣﯽﺷود ) 42 CFRﺑﺧش  .(2ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ﺷﻣﺎ را از ھر ﮔوﻧﮫ اﻓﺷﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﻓﺷﺎی
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺷﺧﺻﺎ در رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺷﺧص ﻣذﮐور ﻗﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی دﯾﮕر ﻣﺟوز آن در ﭼﺎرﭼوب  42 CFRﺑﺧش  2داده ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﺟوز ﮐﻠﯽ ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﯾن ھدف ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾﻔری اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎر از اﻟﮑل ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر را ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ
ھدف :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺷﺗری  DSHSﯾﺎ اﻓﺷﺎی اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر آژاﻧسھﺎ ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﺑرای درﻣﺎن ،ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی آژاﻧس ﯾﺎ ﺑرای ﺳﺎﯾر اھداف ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺎز دارﯾد ،از اﯾن ﻓرم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺷﺧﺎﺻﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺳوی  DSHSﻣزاﯾﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده :اﯾن ﻓرم را در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺟﮭت ﺳﮭوﻟت در ﺧواﻧش ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﭘر ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑرای ھر ﺷﺧص ﻣنﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓرم ﻣﺟزا ﭘر ﺷود.
»ﺷﻣﺎ« در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد  DSHSو »ﺷﻣﺎ« در ﻓرم ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﺳواﺑﻖ ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ درﺑﺎره
ﻣﺷﺗری اﺳت.
ﺑﺧشھﺎی ﻓرم:
ﻣﺷﺧﺻﺎت:
 ﻧﺎم :ﺑر روی ھر ﻓرم ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺷﺗری را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﺎم ﭘﯾﺷﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑﺎﺷد را ﺑﻧوﯾﺳﯾد. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد :ﺟﮭت ﺗﻣﯾز دادن ﻣﺷﺗری از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻻزم اﺳت. ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ :ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻧظﯾر ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت( ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺳواﺑﻖ و ردﯾﺎﺑﯽﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ اراﺋﮫ دھﯾد.
 ﻧﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔن :اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن و ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد. ﺳﺎﯾر :ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺳواﺑﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از  DSHSﺑﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در آن دﺧﯾل ﺑودناﻧد ،ﻧﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
رﺿﺎﯾت )اﺟﺎزه دادن(:
 آژاﻧسھﺎ ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﺗﺑﺎدل ﮐﻧﻧده ﺳواﺑﻖ :ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻓرم ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در ﺗﻣﺎم  DSHSاﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود. DSHSﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﻓرم اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ آژاﻧسھﺎ و اﺷﺧﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮭرﺳت ﺷده اﻓﺷﺎ ﮐرده و از آنھﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ درﺑﺎره آژاﻧسھﺎ
ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧدهھﺎ ،ﻧظﯾر ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن را در ﺻورت اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از آژاﻧسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﺷﺗری ھم ﺑﺎﯾد اﻣﺿﺎﯾﺷﺎن ﮐﻧد را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد.
 اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊآوری ﺷده :ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﮐدام ﺳواﺑﻖ ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﻣوﺟود را در دﺳﺗرس ﻗرار دادهﯾﺎ ﺳواﺑﻖ اراﺋﮫ ﺷده را ﺑر ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧوع ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺳواﺑﻖ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗری رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫای اﻣﺿﺎ ﻧﮑﻧد ﯾﺎ ﺳواﺑﻖ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺷﺧص ﻧﮑﻧد ،ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﮔذاری آن ﺳواﺑﻖ در ﺻورت وﺟود ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺳواﺑﻖ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ھم ﺑﺎﯾد اﻣﺿﺎﯾﺷﺎن ﮐﻧد را
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ھر ﯾﮏ از ﺳواﺑﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت روان ) ،(RCW 71.05.620آزﻣون ﯾﺎ درﻣﺎن  HIV/AIDSﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ ) (RCW 70.02.220ﯾﺎ
ﺧدﻣﺎت ﻣواد ﻣﺧدر و اﻟﮑل )) (42 CFR 2.31(a)(5ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎ اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫھﺎ را ﺟﮭت دادن اﺟﺎزه ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﻋﻼﻣت ﺑزﻧد .اﯾن ﻓرم ﺑﮫ ﻣوﺟب
) 45 CFR 164.508(b)(3)(iiﺟﮭت ﺟﻣﻊآوری ﯾﺎدداﺷتھﺎی رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت و ﺟﮭت ﺟﻣﻊآوری اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد.
 طول ﻣدت :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎﯾﯽ ﺑرای رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﻟﺣﺎظ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﺳو ﺑﺎ اھداف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑوده ﯾﺎ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد. درک و ﻓﮭم :ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﯽﻓﮭﻣد ﭼﮫ اﺟﺎزهای ﻣﯽدھد و اطﻼﻋﺎت ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼرا ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،از ﯾﮏ ﻓرم ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده وﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻓرم را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧﯾد .اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز داﺷت ،ﯾﮏ روﻧوﺷت اﺿﺎﻓﯽ از اطﻼﻋﯾﮫ روﯾﮫھﺎی ﺷﺧﺻﯽ DSHS
اراﺋﮫ دھﯾد ﯾﺎ ﻣﺷﺗری را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺄﻣور اﻓﺷﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺧش ﺧود ارﺟﺎع دھﯾد.
اﻣﺿﺎھﺎ:
 ﻣﺷﺗری :از ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﮐودک ﺑزرﮔﺗر از ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﺿﺎﯾت دادن ) 13ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت روان ،ﻣواد ﻣﺧدر و اﻟﮑل؛  14ﺑرای  HIV/AIDSو ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎیﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ؛ ھر ﺳﻧﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل زاد و وﻟد و ﺳﻘط ﺟﻧﯾن؛  18ﺑرای ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن و ﺳﺎﯾر ﺳواﺑﻖ( ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎدر را اﻣﺿﺎ ﮐرده و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎ را ﺑﻧوﯾﺳد.
ﻣﺷﺗری ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﮐﺎدر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد را ﻋوض ﮐﻧد.
 ﺷﺎھد ﯾﺎ دﻓﺗردار :اﮔر اﯾن ﻓرم را ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯽدھﯾد ﯾﺎ اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﺟود ﺷﺎھد ﯾﺎ دﻓﺗردار ﺿروری اﺳت .اﯾن ﺷﺧصﺑﺎﯾد ﻧﺎم ﺧود را ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ ﻧوﺷﺗﮫ و اﻣﺿﺎ ﮐﻧد.
 وﻟﯽ ﯾﺎ ھر ﻧﻣﺎﯾﻧده دﯾﮕر :اﮔر ﻣﺷﺗری ﯾﮏ ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻣﺿﺎ دادن اﺳت ،وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ھم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﮐودک از ﺳن ﻻزم ﺑرای رﺿﺎﯾتدادن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذﺷﺗﮫ ﺷده ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،ھم ﮐودک و ھم وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﺷود،
ﺳرﭘرﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط دادﮔﺎه ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺧﮫای از ﺣﮑم ﺗﻌﯾﯾن را اﻣﺿﺎ ﮐرده و اراﺋﮫ دھد .اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ اھﻠﯾﺗﯽ دﯾﮕر اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧد )ﺷﺎﻣل ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾﺎﻟﺗﯽ(» ،ﺳﺎﯾر« را ﻋﻼﻣت زده و روﻧوﺷﺗﯽ از ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻗدام را اﺧذ ﮐﻧﯾد .ﺷﺧص اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎ را ﻗﯾد ﮐرده و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس اراﺋﮫ دھد.
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