اﻋطﺎی ﻣﺟوز

Authorization

ﻣﺟوز اﻓﺷﺎی ﺳواﺑﻖ  DSHSدر ﻣورد:

ﻧﺎم

ﻧﺎم

ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

اﻓﺷﺎ ﺑﮫ:

ﻧﺎم

ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

ﻧﺎم ﻣﯾﺎﻧﯽ
ﻧﺎمھﺎی ﻗﺑﻠﯽ

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺳواﺑﻖ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗری

دﯾﮕر ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺎم

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﺧدﻣﺎت
ﻧﺎم ﻣﯾﺎﻧﯽ

ﻣﮑﺎنھﺎی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
ﻋﻧوان

ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺳبوﮐﺎر در ﺻورت وﺟود
آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐد ﻧﺎﺣﯾﮫ(

ﺷﮭر
ﺷﻣﺎره ﻓﮑس )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐد ﻧﺎﺣﯾﮫ(

اﯾﺎﻟت

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ

آدرس اﯾﻣﯾل

دﻟﯾل اﻓﺷﺎ )ﻏﯾرﺿروری(
ﻣﺟوز:

ﻣﻧﺎﺑﻊ :ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی  DSHSاﺟﺎزه ﻣﯽدھم اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ از
طرﯾﻖ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری داده ،ﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎری ،ﻓﮑس ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﺣﺿوری اراﺋﮫ داد.
ﻓﻘط اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ )ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد(:
ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) – CSDﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ(
ﻣدﯾرﯾت ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎرى )(BHA
ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑلاراﺋﮫ در ﻣﻧزل و ﺟﺎﻣﻌﮫ )(HCS
ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد )(DCS
ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ اﻗﺎﻣﺗﯽ )(RCS
ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی رﺷد )(DDA
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﻼﻣت روان اﯾﺎﻟﺗﯽ )(ESH, WSH, CSTC
ﺗوانﺑﺧﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ )(DVR
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد
ﻣرﮐز ﺗﻌﮭد وﯾژه )(SCC
ﺳﺎﯾر:

ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و درﻣﺎﻧﯽ )(DSHS
ﺳواﺑﻖ :اﺟﺎزه ﻣﯽدھم اﯾن ﺳواﺑﻖ  DSHSاﻓﺷﺎ ﺷود:
ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺗوﺳط  DSHSﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود و در ﺑﺎﻻ ﺑﮫﻋﻧوان
ﺳﺎﯾر ﺳواﺑﻖ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺗوﺳط  DSHSﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود و در ﺑﺎﻻ ﺑﮫﻋﻧوان
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ در ﺳواﺑﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل

ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری ﻣن ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
ﺳواﺑﻖ ﻓﮭرﺳت ﭘﯾوﺳتﺷده ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
ﻓﻘط اﯾن ﺳواﺑﻖ:

ﻣﯽﺧواھم ﺳواﺑﻘﯽ ﮐﮫ اﻓﺷﺎ ﻣﯽﺷود ﺑدﯾنﺻورت ﻣﺣدود ﺷود )ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧوع ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻏﯾره(:

درﺧواﺳت ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻣدارﮐم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻓﺷﺎ ﺷود .ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻣﺟوز را در ﭘروﻧده ﻣﺷﺗریام ﻗرار دھﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :اﮔر ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری ﺷﻣﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣدارک ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ھر ﯾﮏ از اطﻼﻋﺎت زﯾر اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻗﺳﻣت زﯾر را ﻧﯾز ﺟﮭت اﻓﺷﺎی اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﺳواﺑﻖ وﯾژه :اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ زﯾر اﻓﺷﺎ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺳواﺑﻖ  DSHSﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود )ھرﮐدام ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(:
ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش اچآیوی/اﯾدز ) (HIV/AIDSو ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ ) ،(STDﺳواﺑﻖ ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ درﻣﺎن )(RCW 70.02.220
ﺳواﺑﻖ ﺳﻼﻣت روان ) RCW 70.02.230ﯾﺎ (240
ﺳواﺑﻖ اﺧﺗﻼل ﺳوءﻣﺻرف ﻣواد ) CFR 42ﺑﺧش (2

•
•
•
•
ﺗﺣت ﺗﺄﯾﯾد )اﻣﺿﺎ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎ

ﻧﺎم )ﺑﺎ ﺣروف ﻣﺟزای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(

ﺷﺎھد/دﻓﺗر ﺛﺑت )اﻣﺿﺎ و ﻧﺎم ﺑﺎ ﺣروف ﻣﺟزای اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن(

)ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ روﯾداد ،اﮔر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺷود 180 ،روز ﺧواھد ﺑود(.
ﺗﺎ
اﯾن ﻣﺟوز ﺑﮫﻣدت  180روز ﯾﺎ
ﻣﯽﺗواﻧم اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ را ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھم ﺑﮫﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻟﻐو ﮐﻧم ﯾﺎ ﭘس ﺑﮕﯾرم ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯾری روی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،ﻧﺧواھد داﺷت.
درک ﻣﯽﮐﻧم ﭘس از اﯾﺟﺎد ﺳواﺑﻘم ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﺗﺣت ﻣﺣﺎﻓظت ﻗواﻧﯾن  DSHSﻧﺑﺎﺷﻧد.
روﻧوﺷﺗﯽ از اﯾن ﻓرم ﺟﮭت اراﺋﮫ ﻣﺟوز ﺗوﺳط ﻣن ﺑرای اﻓﺷﺎی ﺳواﺑﻖ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت  DSHSﺑرای اراﺋﮫ ﻧﺳﺧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾن ﺳواﺑﻖ ،ھزﯾﻧﮫای درﺧواﺳت ﮐﻧد.

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐد ﻧﺎﺣﯾﮫ(

در ﺻورت ﺗﻌﻠﻖ ﻧداﺷﺗن ﺳواﺑﻖ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ،اﺟﺎزه دارم ﮐﮫ ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧم ﭼرا ﮐﮫ ﻣن دارای اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرد ھﺳﺗم) :ﮔواھﯽ ﺳﻧدﯾت را ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد(
ﺳﺎﯾر:
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺧﺻﯽ
ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ
واﻟد ﻓرد ﺻﻐﯾر
اطﻼﻋﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده اطﻼﻋﺎت :اﮔر اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد  STD ،HIVﯾﺎ ﺳوءﻣﺻرف اﻟﮑل ﯾﺎ ﻣواد اﺳت ،ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر
ﻧﺗواﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑدون ﻣﺟوز ﺧﺎص از ﻓرد و ﺑرﺧوردار ﺑودن از اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧﺎص اﻓﺷﺎ ﮐﻧﯾد.
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دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ

ھدف :ﺑﺎﯾد از اﯾن ﻓرم در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد  DSHSﻗﺎدر ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻓردی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد )از ﺟﻣﻠﮫ وﮐﯾل ،ﻗﺎﻧونﮔذار ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗوام(.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺟﺎزه دھﯾد ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ  DSHSدر ﻣورد ﺷﻣﺎ دارد را اﻓﺷﺎر ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺟﺎزه ﺧود را ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓرم ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﮫ  DSHSاﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺑﮫطور ﺷﻔﺎھﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ دارای اﺧﺗﯾﺎر از طرف ﺷﻣﺎﺳت ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن :اﮐﺛر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ  DSHSاز ﻣﺷﺗرﯾﺎن دارد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺳت و ﺑرای اﻓراد دﯾﮕر اﻓﺷﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ،ﻣﮕر اﯾن اﺟﺎزه را اﻋطﺎ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ،اﻓﺷﺎی آن را ﻣﺟﺎز ﺑداﻧد.
ﭘس از اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط  ،DSHSﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد  DSHSاﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،از ﺳواﺑﻖ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮑﻧد.
 DSHSﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را در ﺻورت ﻋدم اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ﺑرای اﻋطﺎی اﺟﺎزۀ اﻓﺷﺎ ﺑﮫ  DSHSاز ﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻊ ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ  DSHSﺗﺣت ﭘوﺷش  HIPAAاﻗدام ﺑﮫ اﺷﺗراکﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺣﺎﻓظتﺷده ﻣﯽﮐﻧد و اطﻼع از
ﺣﻘوق ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﯾﮫ روشھﺎی ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ  DSHSدر ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.dshs.wa.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از ﻓردی ﺳؤال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻓرم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده
اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺳﺧﮫای از اﯾن ﻓرم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﺳﺗﻔﺎده :ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓرم را ﺑﮫﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﺳﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺣرﮐت ﮐردن ﺑﯾن ﻓﯾﻠدھﺎ ،از دﮐﻣﮫ  Tabروی ﺻﻔﺣﮫﮐﻠﯾد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻓرد ﺟداﮔﺎﻧﮫای ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر
ﻓردی ﮐﮫ ﺳواﺑﻘش درﺧواﺳت ﻣﯽﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن ،ﺗﮑﻣﯾل ﺷود» .ﺷﻣﺎ« ﺑﮫ ﻓرد ﺻﺎﺣب ﺳواﺑﻖ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺧشھﺎی ﻓرم:
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوﺿوع ﺳواﺑﻖ:
ﻧﺎم :ﻧﺎم ﮐﺎﻣل ﺧود وارد ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﮔر از طرف ﻓرد دﯾﮕری اﻗدام ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻧﺎم ﻓردی را وارد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳواﺑﻖ او درﺧواﺳت ﺷده اﺳت.
•
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد :ﻟطﻔﺎ ً اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧود از اﻓراد دارای ﻧﺎم ﯾﮑﺳﺎن وارد ﮐﻧﯾد.
•
اطﻼﻋﺎت اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺳواﺑﻖ:
ﻧﺎمھﺎی ﻗﺑﻠﯽ :ﺳﺎﯾر ﻧﺎمھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ،وارد ﮐﻧﯾد.
•
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗری :ھر ﺷﻣﺎرهای را وارد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت  DSHSﺗﺧﺻﯾص داده ﺑﺎﺷد.
•
دﯾﮕر ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ :دﯾﮕر ﺷﻧﺎﺳﺎﮔری را وارد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺳواﺑﻖ  DSHSﮐﻣﮏ ﮐﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وارد ﮐﻧﯾد.
•
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮑﺎن ﺧدﻣﺎت :اﯾن اطﻼﻋﺎت را وارد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ  DSHSﮐﻣﮏ ﺷود ﺳواﺑﻖ ﻣدﻧظر ﺑرای اﻓﺷﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾدا ﮐﻧد.
•
ﻓرد درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺳواﺑﻖ:
ﻣﺷﺧﺻﺎت :ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﺑﺧش را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﮐﺎﻣل ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻓرد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ دارد.
•
دﻟﯾل اﻓﺷﺎ DSHS :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﺳواﺑﻖ ﺳﻼﻣت روان ﯾﺎ اﻟﮑل و ﻣواد را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻧﯾﺎز دارد .اﮔر اﯾن ﻓﯾﻠد را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮑﻧﯾد DSHS ،اﯾنﮔوﻧﮫ ﻓرض
•
ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ دﻟﯾل اﻓﺷﺎ» ،درﺧواﺳت از طرف ﺷﻣﺎ« اﺳت.
ﻣﺟوز:
ﺑﺧشھﺎی  :DSHSﻟطﻔﺎ ً ھرﮐدام از ﺑﺧشھﺎی  DSHSرا ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد اﻓﺷﺎ ﺷود ﻋﻼﻣتﮔذاری ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺟﮭت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻘﯽ ﮐﮫ  DSHSدر ﻣورد ﺷﻣﺎ دارد ،ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯾن اﯾن
•
ﺑﺧش را ﻋﻼﻣتﮔذاری ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫای در اﯾن ﻟﯾﺳت ﻗرار ﻧدارد ،ﻧﺎم آن را در »ﺳﺎﯾر« ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
اطﻼﻋﺎت اﻓﺷﺎﺷده :ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐدام ﺳواﺑﻖ اﻓﺷﺎ ﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺟﺎزه دھﯾد اﻓﺷﺎی ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗری  DSHSﺷﻣﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﺳواﺑﻖ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻓﺷﺎ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن
•
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻓﺷﺎی ﺳواﺑﻖ ﻣﺷﺗری را ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗوﺳط ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود و در ﺑﺧش ﺑﺎﻻ ﻋﻼﻣتﮔذاری ﺷده اﺳت ،ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد؛ ﯾﺎ اﻓﺷﺎ را ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ ﺧﺎص ذﮐر ﺷده در
اﯾن ﻓرم ﯾﺎ در ﭘﯾوﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﻣﺣدودﯾﺗﯽ در ﺳواﺑﻖ ﻣدﻧظرﺗﺎن ﺑرای اﻓﺷﺎ وﺟود دارد ،ﯾﺎ ﻓﮭرﺳت ﺳواﺑﻖ ﺧﺎص را درج ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾتھﺎ را ﺗوﺻﯾف
ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛﻼً ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﻧوع ﺳﺎﺑﻘﮫ.
ﺳواﺑﻖ ﻣﺣدود :اﮔر ﺳواﺑﻘﯽ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد درﻣﺎن ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش  HIV/AIDSﯾﺎ  ،STDدرﻣﺎن ﺳﻼﻣت روان ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺳوءﻣﺻرف ﻣواد ﺑود ،ﺑﺎﯾد ھر ﻣورد را ﺗﯾﮏ ﺑﮕذارﯾد
•
ﺗﺎ ﺑﮫ  DSHSاﺟﺎزه داده ﺷود آن ﺳواﺑﻖ را اﻓﺷﺎ ﮐﻧد .از اﺟﺎزه رواندرﻣﺎﻧﯽ ،ﻓرم  ،DSHS 17-270ﺑرای اﺟﺎزه دادن ﺟﮭت اﻓﺷﺎی ﻣﻼﺣظﺎت رواندرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
)).(45 CFR 164.508(b) (3) (ii
اﻋﺗﺑﺎر :اﯾن ﻓرم ﺟﮭت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺳط  DSHSﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود ،اﻋﺗﺑﺎر دارد .اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ ﭘس از  180روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ روﯾدادی
•
ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﮑﻧﯾد ،اﯾن اﺟﺎزه ﺑﮫﻣدت  180روز اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد داﺷت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﺟوز اﻓﺷﺎی ﺳواﺑﻖ را ﺑﮫﺻورت ﮐﺗﺑﯽ در ھر زﻣﺎن
ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑرای ﺑرﮔرداﻧدن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت ،دﯾر ﺧواھد ﺑود.
ھزﯾﻧﮫ :ﻗﺎﻧون ﺳواﺑﻖ ﻋﻣوﻣﯽ در  RCW 42.56.120و  WAC 388-01-080ﺑﮫ  DSHSاﺟﺎزه ﻣﯽدھد ھزﯾﻧﮥ ﻧﺳﺧﮫھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﺳت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﻣراﮐز
•
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت طﺑﻖ ﺑﺧش  70.02ﻗﺎﻧون  ،RCWھزﯾﻧﮫ ﺳواﺑﻖ ﺑﯾﻣﺎر را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
اﻣﺿﺎھﺎ:
اﮔر ﺳواﺑﻖ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳت ،در زﯾر ﻧﺎم ﺧود را ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﯾﺎ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧود را ﺗﺎﯾپ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎی ﺧود ﺑﮫﻋﻼوۀ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﻣﺧﺎطب ﺧود را
•
وارد ﮐﻧﯾد.
اﮔر از طرف ﻓرد دﯾﮕری اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،در آﺧرﯾن ﺳطر ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن اﻗدام را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﻧﺳﺧﮫای از ﺣﮑم دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣدرک دﯾﮕری ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
•
اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھد ،ﭘﯾوﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﺳن ﮐودک ﺑﺎﻻی ﺳن رﺿﺎﯾت ﺑﺎﺷد ) 13ﺳﺎل ﺑرای ﺧدﻣﺎت اﻟﮑل و ﻣواد و ﺳﻼﻣت روان؛  14ﺳﺎل ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
 HIV/AIDSﯾﺎ STD؛ ھر ﺳﻧﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺑﺎرداری و ﺳﻘط ﺟﻧﯾن؛  18ﺳﺎل ﺑرای ﺳواﺑﻖ ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳواﺑﻖ( ،او ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻋطﺎی اﺟﺎزه ﺟﮭت اﻓﺷﺎی ﺳواﺑﻖ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫاش
اﻣﺿﺎ ﮐﻧد.
ﺷﺎھد ﯾﺎ ﺳردﻓﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرم را ﺷﺧﺻﺎ ً ارﺳﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﻣﺟوز را درﺧواﺳت ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎھد ﯾﺎ
•
ﺳردﻓﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻓرد ﺑﺎﯾد ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧد و ﻧﺎم ﺧود را ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ و ﻣﺟزا درج ﮐﻧد.
اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای  :DSHSاﮔر اﯾن ﺳواﺑﻖ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ  HIVﯾﺎ  STDﺑﺎﺷد DSHS ،ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺳت و طﺑﻖ اﻟزام
 ،RCW 70.02.300آنھﺎ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﻧد داﺷت اﯾن ﺳواﺑﻖ را دوﺑﺎره ﺑدون اﺟﺎزۀ ﺧﺎص اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد .اﮔر  DSHSﻧﺳﺧﮫھﺎﯾﯽ از ﺳواﺑﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺧﺗﻼل ﺳوءﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر
را ﺗﺣت اﯾن اﺟﺎزه ارﺳﺎل ﮐﻧد DSHS ،ﺑﺎﯾد طﺑﻖ اﻟزام  ،42 CFR 2.32اﯾن اظﮭﺎرﯾﮫ را ھﻧﮕﺎم اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت درج ﮐﻧد:
اﯾن اطﻼﻋﺎت از ﺳواﺑﻖ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﻓدرال اﻓﺷﺎ ﻣﯽﺷود ) 42 CFRﺑﺧش  .(2ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ﺷﻣﺎ را از ھرﮔوﻧﮫ اﻓﺷﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﮕر اﯾنﮐﮫ
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 ھرﮔوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﯾﻔری اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎر از اﻟﮑل ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر را
ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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