प��क हे � �ािडसन एं ड डे न काउ�ी
गोपनीयता अ�ासह�को सू चना
यो सूचनाले तपाइँ को िचिक�ा जानकारी कसरी प्रयोग गन� र कसरी खु लासा गन� सिकन्छ र तपाइँ यस जानकारी लाई कसरी हे न�
स�ु�न्छ भनेर वण�न गद� छ। कृपया यसलाई �ान पुव�क हे नु�स। तपाईंको िचिक�ा स��� जानकारी को गोपनीयता हाम्रो लािग
मह�पूण� छ।
हाम्रो कानूनी कत� �
हामीले कानू न �ारा तपाईंको �ा� स��� जानकारी को गोपनीयता
कायम रा� र हाम्रा कानू नी कत��ह� र गोपनीयता अ�ासह�
र िचिक�ा जानकारी स��ी तपाईंको अिधकारह�को बारे मा तपाईंलाई
यो सूचना िदन आव�क छ। हामीले यो सूचना प्रभावमा रहे को बेलामा वण�न
ग�रएका गोपनीयता अ�ासह� अव� पालना गनु� पछ� । गोपनीयता
अ�ासह�को यो सूचना से�े�र 15, 2013 दे �ख लागू �न्छ, र हामीले
यसलाई प्रितस्थापन नगरे स� प्रभावकारी रहने छ।
हामी हाम्रा गोपनीयता अ�ासह� र यस सूचनाका सत�ह� जुनसुकै
बेला प�रवत�न गन� अिधकार सुरि�त राख्छौं, बशत� लागू कानून �ारा ��ा
प�रवत�न ह� गन� अनुमित िदइएको होस्। हामी हाम्रा गोपनीयता अ�ास
ह� मा प�रवत�न ह� गन� अिधकार सुरि�त गछ� र हाम्रो सूचनाका नयाँ

सत�ह� हामीले राखेका सबै मे िडकल जानकारीका लािग प्रभावकारी �न्छन् ,
हामीले प�रवत�न गनु� अिघ िसज�ना गरे को वा प्रा� गरे को िचिक�ा जानकारी
सिहत। हामीले हाम्रो गोपनीयता अ�ासह�मा मह�पूण� प�रवत�न गनु�
अिघ, हामी यो सूचना प�रवत�न गन� छौं, हाम्रो प्र�ेक सेवा िवतरण साइट ह�
मा संशोिधत सूचना प्रकािशत गन� छौं, र अनुरोधमा हाम्रा िबरामीह� र
अ�लाई नयाँ सूचना उपल� गराउने छौ।
हाम्रो गोपनीयता अ�ास ह� बारे थप जानकारीको लािग, तपाईंले कुनै
पिन समय हाम्रो सूचनाको प्रितिलिप मा� स�ु�न्छ। वा यो सूचनाको
अित�र� प्रितिलिप ह� को लािग, कृपया हामीलाई स�क� गन� क लािग यस
सूचनाको अ�मा दे को जानकारी प्रयोग गनु� होस्।

िचिक�ा जानकारी को प्रयोग र खु लासा ह�
उपचार: हामी तपाइँ को अनु मित िबना तपाइँ को उपचार को लागी
िचिक�ा जानकारी प्रयोग गन� सक्छौं। हामी तपाईंको िचिक�ा जानकारी,
तपाईंको अनु मित िबना, उपचारको लािग एक िचिक�क वा अ� �ा� सेवा
प्रदायक संग खुलासा गन� सक्छौं।
भु�ानी: हामीले तपाइँ लाई प्रदान गन� �ा� हे रचाहको वापत जब
स� तपाइँ ले आफ्नो �ा� सेवा ह�को लािग प्र�� �पमा भु�ानी गनु� �न,
प्रितपूित� प्रा� गन� वा उपल� गराउन तपाइँ को अनु मित िबना तपाइँ को
िचिक�ा जानकारी प्रयोग र खुलासा गन� सक्छौं, यिद हामीले मे िडकेड वा
मे िडकेयर लाई प्रितपूित�को लािग िबल पठाए भने , हामी तपाईंको नाम र अ�
���गत जानकारी समावेश गद� इले ��ोिनक दाबी पेश गन� छौं।
�ा� सेवा संचालन ह�: हामीले हाम्रा केही �ा� सेवा स�ालन
ह�का लािग तपाइँ को िचिक�ा जानकारी प्रयोग र खुलासा गन� सक्छौं।
�ा� सेवा स�ालन मा समािहत कुरा ह�:
•
हामीले प्रा� गन� वा िसज�ना गन� सुरि�त �ा� जानकारी लाई
इले ��ोिनक डाटाबेसमा सुरि�त राख छौ, जसम�े केही िव���न
रा��ारा संचािलत �न्छन् , ज�ै WEDSS र SPHERE।
•
�ा� सेवा गुण�र मू �ा�न र सुधार गितिविधह�;
•
�ा� सेवा िदने िचिक�क र �ा� योजना काय� स�ादन, �मता, र
यो�ता, �ा� सेवा प्रिश�ण काय�क्रमह�, �ा� सेवा प्रदायक र
�ा� योजना मा�ता, प्रमाणीकरण, इजाजतपत्र र प्रमाणीकरण
गितिविधह�को समी�ा र मू �ा�न;
•
िचिक�ा समी�ा, ले खापरी�ण, र कानु नी सेवाह� साथै ठगी र दु �पयोग
प�ा लगाउने र रोकथाम स�ालन गन� वा �वस्था गन� ; र
•
�वसाय योजना, िवकास, �वस्थापन, र सामा� प्रशासन, ग्राहक सेवा
सिहत, िचिक�ा जानकारी पिहचान हटाउन, र �ा� सेवा स�ालन,
साव�जिनक �ा� गितिविधह�, र अनु स�ानका लािग सीिमत डे टा
सेटह� िसज�ना गन� ।
तपाई को औपचा�रक �ीकृित : तपाईंले हामीलाई आफ्नो िचिक�ा
जानकारी प्रयोग गन� वा कुनै पिन उ�े �का लािग कसैलाई खुलासा गन� िल�खत
अिधकार िदन स�ु�न्छ। यिद तपाईंले हामीलाई अिधकार िदनु भयो भने ,
तपाईंले यसलाई कुनै पिन समय िल�खत �पमा र� गन� स�ु�न्छ। जब स�
यो प्रभावकारी रहनछ तपाईंको खारे जले तपाईं को अिधकार �ारा अनुमित

िदइएको कुनै पिन प्रयोग वा खुलासालाई असर गन� छै न तपाईंले हामीलाई
िल�खत अिधकार िदनु भएन भने,
िबरामी स�क� : तपाईंले आफ्नो �ा� सेवा को भु�ानी सीधै नगरे
स�, हामीले खच� को िववरण बारे छलफल गन� टे िलफोन वा मे ल माफ�त तपाईं
वा तपाईंको आिधका�रक प्रितिनिध लाई स�क� गन� तपाईं को िचिक�ा
जानकारी प्रयोग गन� सक्छौं।
साव�जिनक �ा� आव�कता ह� : हामी कानू न अनु सार
आव�कता परे को बेला र िन� प�र�स्थित ह� मा तपाईं को अनु मित िबना
तपाईं को िचिक�ा जानकारी प्रयोग र खुलासा गन� सक्छौं।
•
साव�जिनक �ा�का लािग, साथै स�वा रोग, बाल दु ��वहार, र वय�
दु ��वहार, उपे�ा वा घरे लु िहं सा �रपोट� गन� का लािग ।
•
�ा� वा सुर�ाको लािग ग�ीर र आस� खतराबाट ब�
•
�ा� सेवा िनरी�णको लािग, ज�ै रा� इजाजतपत्र र सहकाय� गन�
प्रािधकरण ह� को समी�ा, र जालसाजी रोकथाम प्रवत�न एजे�ी ह� को
गितिविधह�;
•
जांच अिधकारी ह�, िचिक�ा परी�क ह� र अ�े ि� िनद� शक ह� लाई;
•
अिधका�रक �पमा रा� �ारा कम�चारी को �ितपूित� कानू न ह�;
•
अदालत र केही प्रशासिनक आदे श र अ� कानू नी प्रिक्रया ह� को
प्रितिक्रयामा;
•
कानू न प्रवत�न अिधकारी ह� को लािग अपराध पीिडतह�, हाम्रो
प�रसरमा भएका अपराधह�, आपतकािलन अवस्थामा अपराध �रपोिट� ङ,
र संिद� वा अ� ���ह�लाई पिहचान गन� वा प�ा लगाउने स��मा
;
•
सेना लाई, कानु नी खुिफया का लािग संघीय अिधकारी ह� लाई, खुिफया
को संर�ण, र राि��य सुर�ा गितिविधह�, र सुधारा�क संस्थाह� र
कानू न प्रवत�न कानु नी िहरासत मा रहे को ���ह�को स��मा ; र
हामीले एचआईभी परी�णको नितजा प्रकट नगन� सक्छौं, तपाइँ को
िल�खत अनु मित िबना यी केिह उ�े �ह� म�े केिह गो� िचिक�ा जानकारी
वा मानिसक �ा� उपचार रे कड� ह� का लािग, कानू न �ारा आव�क
नभएस�। तपाईको HIV परी�णको नितजा, यिद कुनै हो भने, िव�निसन
िवधान 252.15(5)(a) मा उ�ेख ग�रए अनु सार खुलासा गन� सिकन्छ।

���गत अिधकार
स�क� जानकारी: यिद तपाइँ सँग यस गोपनीयता सूचना अ�ग�त तपाइँ
को अिधकार बारे कुनै प्र� छ भने कृपया गोपनीयता अिधकारी लाई स�क�
गनु� होस्। िवशेष स�क� जानकारी यस सूचनाको अ�मा �स्थत छ।
फारमह�: तपाईंले आफ्नो अिधकार प्रयोग गन� गोपनीयता अिधकारी
बाट आव�क फारमह� प्रा� गन� स�ु�न्छ। िवशे ष स�क� जानकारी यस
सूचनाको अ�मा अव�स्थत छ
मेिडकल जानकारी हे न� को लािग : तपाइँ सँग आफ्नो िचिक�ा
जानकारी जाँचनु र प्रितिलिप प्रा� गनु� सीिमत अपवाद ह� संगै अिधकार छ।
तपाईं लाई आफ्नो मे िडकल जानकारी हे न� को लािग िल�खत अनु रोध
गनु� एकदम ज��र छ। हामी उिचत �पमा तपाइँ को गोपनीयताको
अिधकारलाई स�व भएस� समायोजन गन� छौं, साथै तपाईं को रे कड� ह�
समी�ा गन� का लािग आपसी सहमित प्रदान संगै वैक��क स्थान उपल�
गराउने छौ।
हामी तपाइँ को िचिक�ा जानकारी को एक प्रितिलिप वापत, लागत
आधा�रत उिचत शु� िलन सक्छौं, यो तपाइँ ले अनु रोध गरे को प्रितिलिप
पठाउन को लािग, र तपाइँ को िचिक�ा जानकारीको कुनै पिन सारांश वा
��ीकरण तयार गन� को लािग �ने छ। हाम्रो शु� बारे जा� को लािग यस
सूचनाको अ� मा िदए को जानकारी प्रयोग गरे र हामीलाई स�क� गनु� होस्।
खाता पत्र को खुलासा : तपाइँ संग एउटा सुची अनु �प आफ्नो �ा�
जानकारी खुलाउन कानु न बाट अिधकार प्रा� छ। तपाईको अनु रोधको ६०
िदन िभत्र, हामी तपाई लाई प्र�ेक जवाफ दे ही खुलासा को बारे मा जानकारी
प्रदान गन� छौं जुन �ो अविध मा हामी ले तपाई को अनुरोध मा ले खा पत्र को
जानकारी बना को िथयो:
संशोधन : तपाइँ सँग, तपाइँ को िचिक�ा जानकारी र मानिसक �ा�
उपचार रे कड� ह� सुधार गन� को लािग हामी लाई अनु रोध गन� अिधकार छ।
तपाईंको अनु रोध िल�खत �प मा अव� �नु पछ� , र यसले जानकारी संसोधन
िकन गनु� पछ� भने र �ा�ा गनु� पय�। हामी केिह खास कारण ह� को लािग
तपाईंको अनु रोध अ�ीकार गन� सक्छौं। यिद हामी ले तपाईं को अनु रोध
अ�ीकार गय� भने, हामी तपाईं लाई िल�खत ��ीकरण प्रदान गन� छौं। यिद
हामीले तपाइँ को अनु रोध �ीकार गय� भने , हामी संसोिधत भाग लाई तपाइँ को

िचिक�ा जानकारी मा हाल्ने छौं र हामी उिचत प्रयास ह� प्रयोग गरे र
संसोधन को बारे मा अ� लाई सुिचत गन� छौ जस लाई हामी जा� छौं र तपाईं
को हािन अप�रवित�त जानकारी मा भर पन� सक्छ, साथै तपाई ले संसोिधत
जानकारी िदन चाहनु भएको ��� ह� को लािग ।
प्रितब� : तपाई संग तपाई को �ा� जानकारी ह� खुलाउन हामी ले
चलाउन, इलाज, भुगतानी, वा �ा� सेवा संचालन ह� का लािग, वा प�रवार
संग, साथी वा तपाई ले िचने को अ� कोिह लाई प्रितब� लाउन को लािग
अनु रोध गन� अिधकार छ । हामी ले तपाईं को अनु रोध मा सहमत �न आव�क
छै न। यिद हामी सहमत छौं भने , अव�कतानु सर वा कानू न �ारा �ीकृित पाए
अनु सार मे िडकल आक��क अवस्था बाहे क,
हामी हाम्रो सम्झौता को पालना गन� छौं ।
नाबािलगह�: तपाईं ले िनद� शन निदए स�, हामी ले तपाई को उपचार
स�िधत जानकारी कानु न अनु सार आव�क भएमा यौन संचा�रत रोगह�,
प�रवार िनयोजन, प्रसव पूव� सेवा र अ� उपचार का िबषय र हे रचाह स��ी
मािथ उ���खत अपवाद ह� बाहे क तपाईं को सुरि�त �ा� जानकारी गो�
रा�ेछौं।
गो� संवाद : हामी तपाईंलाई भेटघाट बारे सुचना ह� दीन का लािग
स�क� गन� सक्छौं। तपाइँ सँग अनु रोध गन� अिधकार छ िक हामीले तपाइँ को
िचिक�ा जानकारी वैक��क मा�म ह� बाट वा तपाइँ ले रोजे को वैक��क
स्थानह� मा िव�ासनीय त�रका ले संवाद गरौं। तपाईं ले आफ्नो
अनु रोध िल�खत �प मा अब� गनु� पछ� । तपाईं ले यस सूचना को अ�मा िदए
को स�क� मा आफ्नो अनुरोध पेश गनु� पछ� । तपाईं ले अनु रोध गन� को लािग िदए
को स�क� जानकारी बाट फारम प्रा� गन� स�ु�न्छ।
यिद यो उिचत �न् जान्छ भने , हामी तपाईंको अनु रोध लाई समायोजन गन�
छौं। संगै यिद यस ले गो� संवाद को लािग वैक��क मा�म वा स्थान िनिद� �
गद� छ भने । हामी तपाई ले गरे को अनु रोध वारे िव�ार मा कारण
खुलाउनु स भनेर तपाई लाई सो�े छै नौं।
इले��ोिनक सूचना : यिद तपाईं ले हाम्रो वेबसाइट वा इले ��ोिनक मे ल
(इ-मे ल) माफ�त यो सूचना प्रा� गनु� भयो भने , तपाईं िल�खत �पमा यो सूचना
प्रा� गन� यो� �नु �न्छ।

प्र� र गुनासो ह� :
यिद तपाइँ हाम्रो गोपनीयता अ�ास ह� को बारे मा थप जानकारी
चाहनु �न्छ भने वा तपाई संग थप प्र� वा सरोकारह� छन् भने , कृपया यस
सूचनाको अ�मा जानकारी प्रयोग गरी गोपनीयता अिधकारी लाई स�क�
गनु� होस्।
यिद तपाइँ लाई लागे को छ िक हामीले तपाइँ को गोपनीयता अिधकार
उ��न गरे को �न सक्छौ भने , वा तपाइँ असहमत �नु �न्छ हामीले तपाई को
िचिक�ा जानकारी हे न� को लािग गरे को िनण�य संग,वा तपाईं ले तपाई को
िचिक�ा जानकारी संशोधन को लािग गरे को अनुरोध, प्रयोग र खुलासा गन�
प्रितब�, वा िव�ािसलो ढं ग ले संवाद गनु� को लािग गरे को अनुरोध संग

असहमत �नु �न्छ भने, तपाईंले यस सूचनाको अ�मा स�क� जानकारी
प्रयोग गरे र हामीलाई गुनासो गन� स�ु �ने छ। तपाईले संयु� रा�को �ा�
र मानव सेवा िवभाग को नाग�रक अिधकार को काया�लयमा िल�खत उजुरी दीन
स�ु �न्छ। तपाई नाग�रक अिधकार काया�लय मा पिन िदए को हटलाइन न�र
मा स�क� गन� स�ु�न्छ १-८००-३६८-१०१९
हामी तपाईं को िचिक�ा जानकारी को गोपनीयता को अिधकारलाई
समथ�न गछ�। यिद तपाईं ले हामी सँग वा अमे �रकी �ा� र मानव सेवा
िवभागमा उजुरी दता� गन� छनौट गनु�भयो भने हामी कुनै पिन त�रका ले बदला वा
प्रितशोध िलने छै नौं।

स�क� का लािग जानकारी :
गोपिनयता अिधकारी, प��क हे � �ािडसन एं ड डे न काउ�ी
२१० मािट� न लु थर िक�, जुिनयर �ुवाड� कोठा ५०७
�ािडसन, WI ५३७०३-३३४६
(६०८)२६६-४८२१

गोपनीयता अ�ास ह� को सू चना को �ीकृित संघीय गोपनीयता कानू न
अ�ग�त हामीले तपाईं लाई गोपनीयता अ�ासह� बारे सूचना प्रदान गन� आव�क छ। यस सूचनाले तपाइँ को सुरि�त �ा� जानकारी हामीले कसरी प्रयोग र
खुलासा गन� सक्छौ ँ भ�े बारे जानकारी गराउ छ। हामीले तपाईंलाई यो सूचना िदन अिनवाय� छ। तपाईं ले ह�ा�र गन� र एउटा �ीकृित िफता� गन� ज��र छै न। यिद
तपाईं यो सूचना को पावती रिसद �ीकार गन� चाहनु �न्छ भने , कृपया �ीकृित फारम मा ह�ा�र गनु� होस् र मािथ उ�े�खत गोपनीयता अिधकारी लाई पठाउनु स।
यिद तपाइँ सँग यस �ीकृित रिसद को बारे मा कुनै प्र�ह� छन् भने, कृपया मािथ उ�े�खत गोपनीयता अिधकारी लाई स�क� गनु� होस्।

