ፍቓድ

Authorization

ናይ DSHS ሪከርድታት ምቅላሕ ፍቓድ:
ስም

ናይ መወዳእታ

ፈላማይ

ዝተፈነወ ናብ:
ስም

ናይ መወዳእታ

ዕለት ልደት

ናይ ሕሉፍ ኣስማት

እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ሪከርድታት ኣብ ምቕማጥ ክሕግዙ ይኽእሉ፡
ቑፅሪ መለለይ ዓሚል

ማእኸላይ

ካልእ መለለይ ቁጽሪ

ናይ ኣልግሎት ዕለት

ፈላማይ

ማእኸላይ

ናይ ኣገልግሎት ቦታ

መዓርግ

ዝከኣል እንተድኣኮይኑ ናይ ትካል ወይ ቢዝነስ ስም

አድራሻ

ቑፅሪ ቴሌፎን (ኮድ ከባቢ ሓዊሱ)

ከተማ

ኢመይል ኣድራሻ

ግዝአተ

ዜብ ኮድ

ኢ-ማይል አድራሻ

ናይ ምፍናይ ምኽንያት (ኣድላይ ኣይኮነን)

ፍቓድ

ፍልፍላት: እዞም ዝስዕቡ ናይ DSHS መደባት ኣብ ታሕቲ ከምዝተገለጸ ንዓይ ዝምልከት ምሽጥራዊ ሓበሬታ ንከፍንው ወይ ንክህቡ ፍቓድ ሂበ ኣለኹ፡፡ እቲ ሓበሬታ ብቃል ወይ
ብኮምፒዩተር ዳታ ትራንስፈር፣ ብስጣ፣ ፋክስ ወይ ብኢድ ክወሃብ ይኽእል፡፡
እዚ ዝስዕብ መደብ ጥራሕ (ኣብ ዝመልከተካ ምልክት ግበር):
ባህርያዊ ናይ ጥዕና ምሕደራ (BHA)
ኮማዊ ኣገልግሎት (CSD – ህዝባዊ ሓገዝ)
ናይ ህጻን ሓገዝ (DCS)
ናይ ገዛን ኮማዊ ኣገልግሎትን (HCS)
ናይ ዕብየት ድስክልና (DDA)
ናይ መንበሪ ክንክን ኣገልግሎታት (RCS)
ሞያዊ ተሃድሶ (DVR)
ናይ ስቴት ኣእምሮ ጥዕና ትካላት (ESH, WSH, CSTC)
ፍሉይ ናይ ተበግሶ ማእኸል (SCC)
ሰብኣዊ ሃብታትን ዝርዝር ደሞዝን
ካልእ:
ኩሎም ናይ ክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት ክፋላት (DSHS)
ሪከርድታት: ዝስዕቡ ናይ DSHS ሪከርድታት ንክፍነው ፍቓድ ሂበ ኣለኹ:
ኣብ ላዕሊ ምልክት ዝተገበረሎም ናይ ብDSHS ዝተትሓዙ ናይ ዓሚል ሪከርድታት
ኣብ ላዕሊ ምልክት ዝተገበረሎም DSHS ካልኦት ምሽጥራዊ ሪከርድታት
ምስ ስራሕ ዝዛመዱ ናይ ውልቀ ሓበሬታ

ኩሎም ናይ ዓሚል ሪከርድታት
ኣብቲ ተታሓሒዙ ዘሎ ዝርከቡ ዝርዝራት
እዞም ዝስዕቡ ሪከርድታት ጥራሕ:

እቶም ሪከርድታት በዚ ዝስዕብ ንክግደቡ (ብዕለት፣ ዓይነት ሪከርድ ወዘተ) እደሊ:
እቶም ሪከርድታት ኣብ ሓደ እዋን ንክፍነው ኣይሕትትን ዘለኹ፡፡ ብኽብረትካ እቲ ፍቓድ ኣብ ናይ ዓሚል ፋይል ኣንብር
ብኽብረትካ ኣስተውዕል: ዓሚል እንተድኣኮይንካ ወይ እቶም ካልኦት ምሽጥራዊ ሰነዳት ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ሓበሬታ እንተድኣኮይኑ እዞም ሪከርድታት ምፍናው ንምፍቃድ እቲ ዝቕጽል
ክፍሊ እውን ክትመልእ ኣለካ፡፡
ፍሉያት ሪከርድታት: ኣብ DSHS ሪከርድታት (ኣብ ዝምልከተካ ምልክት ግበር) ዝርከቡ እዚ ዝስዕብ ሃበሬታ ንምፍናው ፍቓድ ሂበ ኣለኹ፡፡
HIV/AIDS ን STD ምርመራ ውጽኢታት፣ ምርመራን ወይ ናይ ሕክምና ሪከርድታት (RCW 70.02.220)
ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሪከርድታት (RCW 70.02.230 ወይ 240)
ናይ ኣእምሮ ምዝባዕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓሉ ሪከርድታት (42 CFR Part 2)

•
•
•
•

እዚ ፍቓ ን180 መዓልታ የገልግል ወይ
ክሳብ
(ዕለት ወይ ኩነት እንተድኣዘይተፈሊጡ ክሳብ 180 መዓልታት)፡፡
ኣብ ዝኾነ እዋን ብጽሑፍ ፍቓደይ ክስርዝ ወይ ክወጽእ ዝኽእል ኮይነ እዚ ድማ ዝተዳለወ ሓበሬታ ኣይጸልውን፡፡
እቶም ሪከርድታት ሓንሳእ ምስተዳለው ብናይ DSHS ሕግታት ሓለዎ ኣይግበረሎምን፡፡
ናይዚ ቅጥዒ ቅዳሕ ሪከርድታት ንምፍናው ዝሃብክዎ ፍቓድ ረ, በረቑዓት እዮም፡፡ DSHS ናይቶም ሪከርድታት ቅዳሕ ንምሃብ ክፍሊት ክሓትት ይኽእል፡፡

ዝተፈቐደ ብ(ክታም)

ክታም ዝነበረሉ ዕለት

ስም ብፅሑፍ

ምስክር/ወግዓዊ ሳምዕ (ክታምን ስም እንተድኣተኻኢሉ)

ቁጽሪ ቴሌፎን (ናይ ከባቢ ኮድ)

ኣነ እቶም ሪከርድታት ዘይምከቱኒ ሰብ እንተድኣኮይነ ክታመይ ከንብር ዝኽእል እንተድኣ፡ (ፍቃኣተሓሒዘ እዩ)
ናይ ህጻን ሰብ ወለዲ
ሕጋዊ መዕበይ
ውልቃዊ ተወካሊ
ካልእ:
እዞም ሓበሬታ ኣብ ምቕባል ምልክታ፡ እቶም ሪከርድታት ብዛዕባ HIV፣ STDs ወይ ኣልኮል ወይ መድሓት፣ ጥቕዓት ካብ ነዚ ዝምልከት ንጹር ፍቓድን ናይ ንሩር ሕጋዊ መልክዕታት
ኣኼባን ወጻኢ ብናይ ፌደራልን ስቴትን ሕጊ ጥራሕ ምቅላሕ ኣይከኣልን፡፡
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ናይ ፍቓድ ቅጥዕታት ናይ ምዝዛም መምርሒ

ዕላማ: DSHS ንዓኻ ዝምልከት ምሽጥዊ ሓበሬታ ንካልእ ሰብ (ንጠበቓ፣ ንበዓል ሞያ ሕን ወይ ዘመድ) ክህብ እንከሎ እዚ ቅጥዒ ክትጥቀም ኣሎካ፡፡ DSHS ዘለዎ ናትካ ኩሉ ምሽጥራዊ
ሓበሬታ ንክህብ ወይ ፍቓድ ኣብ ውሱናት ሪከርድታትን ክፍልታትን ናይቲ ኤጄንሲ ክትውስኖ ትኽእ ኢኻ፡፡ እዚ ቅጥዒ DSHS ምስቲ ፍቓድ ዝሃብካዮ ሰብ ኣብ ኩነታትካ ንክመያየጥ
እውን ይፈቅድ፡፡
ምልክታ ንዓማውል፡ DSHS ዘለዎ መብዛሕትኡ ናይ ዓሚል ሓበሬታ ምሽጥራዊ እዩ፤ ንስኻ እንተዘይፈቒድካ ወይ ክፍኖ ብሕጊ እንተዘይተኣዚዙ ንካልእ ኣይህብን፡፡ DSHS ምሽጥራዊ
ሓበሬታኻ ድሕሪ ምፍናው ብኽብረትካ እቲ ተቐባሊ በቶም ኣብ DSHS ተግባራዊ ዝኾኑ ሕግታት ተደሪኹ ክዕቅቦም ከምዘይኽእል ተገንዘብ፡፡ DSHS ኣብዚ ቅጥዒ ፈሪምካ DSHS
ክፍኑ እንተድኣዘይፈቒድካ ጥቕምታትካ ኣይኽልክልን፤ ፍቓድካ ሕጋውነትካ ንምውሳን ኣገዳሲ እንተድኣዘይኮይኑ፡፡ ብ HIPAA ዝተሸፈኑ ሓበራዊ ዝኾነ ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ጥዕና ሓበሬታን
ናይ ውልቃዊ መሰላትን ናይ DSHS ጥዕና ክንክን ክፋላት ሐበሬታ ንምርካብ ንናይ DSHS ምልክታ ናይ ውልቃውነት ተግባራት ኣብ www.dshs.wa.gov ኣማኻር ወይ ነዚ ቅጥዒ
ዝሃበካ ሰብ ሕተት፡፡ ናይዚ ቅጥዒ ቅዳሕ ምርካብ ትኽእል ኢኃ፡፡
ጥቕሚ፡ እዚ ቅጥዒ ብኤሌክትሮኒካሊ ወይ ብኢድ ምምላእ ይከኣል፡፡ ኣብቲ ኮምፒዩተር እቶም ፊልድታት ንምጉዓዝ እቲ ናይ ታብ ቁልፊ ኣጓዕዝ፡፡ ንህጻናት ሓዊሱ ሪከርድታቱ ዝድለዩ ሰብ
ኣብ ንሕድሕድ ኣብ ዝተፈሌ ቅጥዒ ክመልእ ኣለዎ “ንስኻ” ናይቶም ሪከርድታት ክትወከስ ኢኻ፡፡
ኣካል ቅጥዒ፡
ናይ ሪከርድ ጉዳይ ምፍላይ
•
ስም፦ ሙሉእ ሽምካ ወይ ናይ ካልእ ሰብ ትውግን ምስእትህሉ ናይቲ ሪከርዱ ዝድለ ሰብ ሽም፡፡
•
ዕለት ልደት: ብኽብረትካ ተመሳሳሊ ስም ካብ ዘለዎ ካልእ ሰብ ንምፍላይ ዝሕጉዙኻ እዚ ሓበሬታ ኣእቱ፡፡
ኣማራጺ ሓበሬታ ሪከርድታት ንምቕማጥ ዝሕግዙ፡
•
ናይ ሕሉፍ ስም፡ ጥቕምታትን ኣገልግሎታትን ኣብ እትረኽበሉ እዋን ዝነበረካ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣእቱ፡፡
•
ቑፅሪ መለለለይ ዓሚል: ዝኾነ DSHS ዝሃበካ ቁጽሪ ኣእቱ፡፡
•
ካልእ መፍለይ ቁጽሪ፡ ናይ DSHS ሪከርድታት ንምምልካት ዝሕግዝ ዝኾነ መፍለይ ኣድላይ ምስዝኾውን ጥራሕ ማሕበራዊ ድሕነት ቁጽሪ ኣእቱ፡፡
•
ዕለን ኣገልግሎት ዝረከበሉ ቦታን፡ DSHS እቶም ክተቃልሖም እትደሊ ሪከርድታት ንምፍላይን ንምምልካትን እዚ ሓበሬታ ኣእቱ፡
ሪከርድታት ኣብ ምርካብ ዝርከብ ሰብ፡
•
መለለይ፡ ብኽብረትካ እቲ ናትካ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ክረክብ ዕድል ዘለዎ ሰብ ወይ ትካል ንክንረኅቦ እዚ ክፍሊ ብዝግባእ ምልኣዎ፡፡
•
ናይቲ ምፍናው ምኽንያት፡ እዚ ሓበሬታ ቅድሚ DSHS ዕጽን ኣልኮልን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሪከርድታት ምፍናው የድሊ፡፡ እዚ ቦታ እንተድኣዘይመሊእኻዮ፤ DSHS ብሕቶኻ
መሰረት ንምፍናው ምኽንያት ኣይኸውንን፡፡
ፍቓድ:
•
ናይ DSHS ክፋላት፡ ብኽብረትካ ወይ እቶም ክፍነው እትደልዮም ክፋላት DSHS ኣመልክት ወይ ዝኾነ ኣብ DSHS ዘሎ ንዓኻ ዝምልከት ሪከርድ ክፍኖ እንተድኣደሊኻ ኣብ
ታሕቲ ኣብ ዘሎ ክፍሊ ምልክት ግበር፡፡ እቲ መደብ ኣብቲ ዝርዝር እንተድኣዘየለ “ካልእ” ዝብል ምልክት ግበር፡፡
ዝተፈነወ ሓበሬታ: ክፍነው እትደልዩ ሓበሬታ ኣመልክት፡፡ ናትካ ናይ DSHS ዓሚል ኩሉ ወይ ዝተወሰነ ክፋል ወይ ካልእ ምሽጠራዊ ሪከርድታት ንክቃላሕ ክትፈቅድ ትኽእል ኢኻ፡
•
፡ ናይ ዓሚል ሪከርድታት ምቅላሕ ዝተወሰነ ክፋላት ናይቲ ኤጄንሲ ኣብ ላዕሊ ምልክት ዝተገበሮም ወይ ንጹራት ሪከድታት ኣዚ ቅጥዒ ዝተገለጹ ወይ ብዝተፈረመ ኣታችመንት
ክትግድብ ትኽእል ኢኻ፡፡ ክተቃልሖም ኣብ እትደሊ ሪከርድታት ገደብ ክተንብር እንተድኣደሊኻ ንጹራት ሪከርድታት ዘርዝር ወይ እቶም ገደባት ብከም ናይ ኣገልግሎት ዕለት ወይ
ዓይነት ሪከርድ ኣቐምጥ፡፡
•
ዝተቐየዱ ሪከርድታት፡ ገለ ካብቶም ሪከርድታት ን HIV/AIDS ወይ STD ምርመራ ወይ ሕክምና፣ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሕክምና ወይ መድሓኒት ናይ ምዝባዕ ኣገልግሎት ዝሓዙ
እንተድኣኮይኖም DSHS ንክፍኑ ኣብ ሕድሕዶም ምልክት ክትገብር ኣለካ፡፡ ንናይ ፍቓድ ምፍናው ናይ ሳይኮቴራፒ መዘኻኸሪታት (45 CFR 164.508(b) (3) (ii) ናይ
ሳይኮቴራፒ ፍቓድ ቅጥዒ DSHS 17-270 ተጠቐም፡፡
•
ብቑዕነት፡ እቲ ቅጥዒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ DSHS ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ የገልግል እዩ፡፡ እቲ ፍቓድ ድሕሪ ክታም ወይ ካልእ ካብ ዘእተኻዮ ዕለት ወይ ኩነት ጀሚሩ ድሕሪ 180
መዓልታት የብቅዕ፡፡ ዕለት እንተድኣዘይኣእቲኻ እቲ ፍቓድ ን180 መዓልታት የገልግል፡፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ሪከርድታት ምፍናው ፍቓድካ ክትስርዝ ትኽእል ኢኻ፤ ግና እቲ ዝተወገነ
ሓበሬታ ንምምላስ ዝከኣል ኣይኸውንን፡፡
ወጻኢ: እቶም ህዝባዊ ሪከርድታት ውዕል RCW 42.56.120 ን WAC 388-01-080 DSHS ንናይ ሪከርድታ ቅዳሕን መልእኸን ክፍሊት ክሓትት ይፈቅድ እዩ፡፡ ስቴት
•
ሆስፒታላትን ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕርቦታትን ብመሰረት ምዕራፍ 70.02 RCW ንናይ ሕሙማት ሪከርድታት ንተሓከምቲ ከኽፍላ ይኽእላ፡፡
ክታም:
•
ንስኻ በዓል ዋና እቶም ሪከርድታት እንተድኣኮይንካ ክታምካን ሽምካን ኣብ ታሕቲ ኣንብር ወይ ጸሓፍ፡፡ እቲ ክታምካ ዘንበርካሉ ዕለት ከምኡ እውን ቁጸሪ ቴሌፎን ወይ እትርከበሉ
ቁጽሪ ኣእቱ፡፡
ንስኻ ንካልእ ሰብ ትፍርም እንተድኣኣለኻ ኣብቲ መወዳእታ መስመር ንምንታይ ንስኻ ከምእትውግኖ፤ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ቅዳሕ ወይ ሕጋዊ ፍቓድ ዝህበካ ካልእ ሰነድ ኣእቱ፡፡
•
ህጻናት እውን እንተድኣ ዕድሊኦም ልዕሊ እቲ ፍቓድ ምሃብ(13 ንናይ ኣእምሮ ጥዕናን ዕጽን ኣልኮልን፤ 14 ንHIV/AIDS ወይ ካልእ STD፡ ናይ ወሊድ መከላኸሊ ምስዳድ ጥንስን
ዝኾነ ዕድም፡ 18 ንናይ ጥዕና ወይ ካልእ ሪከርድታት)፡፡
ምስክር ወይ ሳምዕ፡ እዚ ቅጥዒ ብኣካል እንተድኣዘይሂብካ ወይ እቲ መደብ መረጋገጺ ዝሓትት ምስዝኸውን መነንትካ ንምርግጋጽ ምስክር ወይ ሳምዕ ከድሊ ይኽእል፡፡ እቲ ሽሙ
•
ክታሙ ከንብርን ሽሙ/ማ ክጽሕፍን ኣለዎ፡፡
ናይ DSHS ምልክታ: እቶም ሪከርድታት ናይ HIV ወይ STD ሓበሬታ እንተድኣለዎም DSHS እቲ ተቐባሊ እቲ ሓበሬታ ምሽጥራዊ ከምዝኾነን እቶም ሪከርድታት ካብ RCW
70.02.300 ንጹር ፍቓድ ወጻኢ ከይፍኑ ከፍልጦ ኣለዎ፡፡ DSHS ኣቲ ትሕቲ እዚ ፍቓ ንናይ ምዝበዕ ኣገልግሎታት ዝምልከት ቅዳሕ እንተድኣሰዲዱ DSHS ሓበሬታ ክፍኑ እንከሎ ኣብ
42 CFR 2.32 ከምዝተቐመጠ እዚ ዝስዕብ ሓሳብ ከካትት ኣለዎ፡፡
እዚ መረዳእታ ብፌደራል ምሽጥራውነት ሕጊ (42 CFR ክፋል 2) መሰረት ይካፈል፡፡ ካብዚ ወፃእ ንኻልእ ንምክፋል እቲ ዝምልከቶ ሰብ ብፅሑፍ እንተዘይፈቒዱ ወይ 42 CFR
ክፍሊ 2 ተዘይፈቒዱ፣ እዚ መረዳእታ ካብዚ ወፃእ ንካልእ ንኸይውሃብ ናይ ፌደራል ሕጊ ይኽልክል፡፡ ሓፈሻዊ ፍቓድ ናይ ሕክምና ወይ ካልእ ኣብዚ ዕላማ ምጥቃስ ዘይተኽኣለ ሓበሬታ
ንምፍናው ናይ ፌደራል ሕጊ እዞም መረዳእታታት ናይ ኣልኮል ወይ መዐወኒ ተጠቀምቲ ተሓከምቲ ብሕጊ ንምኽሳስ ወይ ምፅራይ ኣብ ጥቕሚ ከም ዘይውዕል የቐምጥ፡፡
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