NEW YORK CITY DEPARTMENT OF
HEALTH AND MENTAL HYGIENE

হিপা (HIPAA) অনুসারে স্বাস্থ্য তথ্য প্রকাশ কোে অনুমহত
রোেীে নাম

জমতাহেখ

রোেীে আইহড নম্বে

রোেীে টিকানা

আমি, অথবা আিার প্রমিমিমি, আিার পমরচর্া য ও মচম িঃসা সংক্রান্ত িথয মবমি অিুর্ায়া প্র াশ

রার জিয অিুররাি

রমি এই ফররি বমণিয হরয়রি মিউ ইয় য স্টেরের আইি ও

১৯৯৬ সারের প্রাইরেমস রুে অে দ্য স্টহেথ ইিসুযররন্স স্টপারেয মবমেটে অযান্ড অযা াউরেমবমেটে (HIPAA) অিুসারর, আমি বুরেমি স্টর্:
1. এই অিুরিাদ্ি অযািরকািি ও মাদ্রক অপবযবিাে, মানহসক স্বাস্থ্য হচহকৎসা সম্পম ি
য িথয প্র াশ অন্তেভ ক্ত
য
ররি পারর, র্ার বযমিক্রি সাইর ারথররামপ স্টিাে এবং
রোপনীে এইচআইহভ* সংক্রান্ত তথ্য স্ট বেিাত্র র্মদ্ আমি 7(a) আইরেরির র্থার্থ োইরি আিার ইমিমশয়াে মদ্রয় থাম
মিরচ বমণিয স্বাস্থ্য িরথয র্মদ্ এই িররির স্টর্র াি িথয
অন্তেভ ক্ত
য থার , এবং আমি আইরেি 7-এ বরের োইরি সই মর, স্টসরেরত্র আমি মিমদ্য ষ্টোরব মিউ ইয় য মসটে মিপােয রিে অে স্টহেথ্ অযান্ড স্টিোে হাইজজি (“DOHMH”) এবং
মিউ ইয় য মসটে মিপােয রিে অে এিভ র শি (“DOE”) র্ারা র্ুগ্মোরব অমফস অে স্কুে স্টহেথ্ - িারদ্রর এই িররির িথয প্র ারশর অিুরিাদ্ি প্রদ্াি রমি
2. র্মদ্ আমি HIV/AIDS-সংক্রান্ত, অযাের াহে বা িাদ্ মচম ৎসা, বা িািমস স্বাস্থ্য মচম ৎসার িথয প্র াশ রার অিুিমি মদ্জি, িাহরে আিার অিুরিাদ্ি বযমিররর স্টসই িথয
পুিরায় প্র াশ রা DOHMH-এর জিয মিমিদ্ধ র্মদ্ িা স্টফিাররে ও স্টেরের আইি অিুসারর িা রার অিুিমি থার
আমি বুরেমি স্টর্ র্ারা অিুিমি িাড়া আিার HIV/AIDSসংক্রান্ত িথয োে বা বযবহার

ররি পাররি স্টসসব িািুরির িামে া পাওয়ার অিুররাি

রার অমি ার আিার আরি আমি র্মদ্ HIV/AIDS-সংক্রান্ত িথয প্র াশ

ববিরিযর অমেজ্ঞিা োে মর, িাহরে আমি মিউ ইয় য স্টেে মিমেশি অে মহউিযাি রাইেরসর (212) 480-2493 িম্বরর অথবা মিউ ইয় য মসটে
306-7450 িম্বরর স্টর্াগারর্াগ ররি পারব এসব এরজজন্সর দ্াময়ত্ব হরো আিার অমি ার রো রা

3. আিার অমি ার আরি স্টর্র াি সিরয় এই অিুরিাদ্ি বামিে রার জিয মেমিিোরব স্টর্ স্টহেথ স্ট য়ার স্টপ্রাোইিারর িথয প্র ারশর অিুরিাদ্ি প্রদ্াি
জািারিার আমি বুরেমি স্টর্ এই অিুরিাদ্ি বামিে ররি পারব িরব এই অিুরিাদ্রির মেমিরি ইমিিরিয গৃহীি পদ্রেপ বারদ্
4. আমি বুরেমি স্টর্ এই অিুরিাদ্রি স্বাের
উপর মিেযর

রা ঐজি

রার

াররণ

মিশি অে মহউিযাি রাইেরসর (212)
ররমি িার

ারি অিুররাি

আিার মচম ৎসা, স্টপরিে, স্টহেথ প্ল্যারি অন্তেভ জয ক্ত অথবা সুমবিাোরেে স্টর্াগযিা আিার এই িথয প্র ারশ অিুিমি স্টদ্ওয়ার

ররব িা
িৃ য

5. এই অিুরিাদ্রির আওিায় প্র ামশি িথয DOHMH অথবা DOE
আর স্টফিাররে ও স্টেরের আইরি সুরমেি িাও হরি পারর

পুিরায় প্র াশ

রা র্ারব (উপররর আইরেি 2-এ স্টর্িিটে উরেি আরি স্টসটে বারদ্) এবং এই পুিপ্র য াশ

6. আহম আমাে সকি স্বাস্থ্যরসবা প্রোনকােীরক এই তথ্য হনউ ইেকক হসটে হডপােক রমন্ট অভ রিিথ্ অযান্ড রমন্টাি িাইক্তজন এবং হনউ ইেকক হসটে হডপােক রমন্ট অভ
এডুরকশরনে কারে প্রকারশে এবং তারেে সারথ্ আরিাচনাে অনুমহত প্রোন কেহে
7. স্টর্ মিমদ্য ষ্ট িথয প্র াশ এবং আরোমচি হরব:
স ে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত িথয (মেমিি এবং স্টিৌমি ) এর অন্তেভ ক্ত
য স্টরাগীর ইমিহাস, অমফস স্টিাে (সাইর ারথরামপর স্টিাে বযিীি), পরীোর ফোফে,
রররমিওেজজ োমিজ, মফল্মস্, স্টরফারাে, িসাল্ট, মবমেং স্টর িয, ইিমসওররন্স স্টর িয, এবং অিয স্বাস্থ্য প্রর্ত্ন প্রদ্াি ারীগণ িৃ য পাঠারিা
আিার স্বাস্থ্য প্রর্ত্ন প্রদ্াি ারীরদ্রর পাঠারিা স্টর িযসিূহ
 এই বেটে র্মদ্ স্টচ িা য রা থার , িাহরে শুিুিাত্র এিারি উমেমিি স্বাস্থ্য িথয প্র াশ এবং স্টসসম্পর য আরোচিা
রুি:___________________________________________
(আপহন হে না পূরো রেকডক প্রকাহশত অথ্বা উরমাহচত রিাক, তািরি এই বক্সটে বযবিাে করুন এই িেমটেরক আপহন কতহেন ববধ োখরত চান রসটে হস্থ্ে কেরত
হনরচে বক্স 9 বযবিাে করুন)

এে অন্তভুি
ক আরে: (স্বাক্ষে হেরে হনরেকশ করুন)
_______অযািকরিাি/ড্রাে হচহকৎসাে তথ্য র
__________________________

রেকডক এবং র সংস্থ্া প্রকাশ কেরব তাে নাম উরিখ করুন:

_______মানহসক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য
_______HIV/AIDS-সংক্রান্ত তথ্য

8. তথ্য প্রকারশে কােণ: অনযথ্াে এখারন উহিহখত না িরি, এই তথ্য রোেী
অথ্বা তাে প্রহতহনহধে অনুরোরধ প্রকাশ কো িরে:

9. এখারন অনযথ্াে উহিহখত না িরি, এই অনুরমােন ঐ তাহেরখ রমোে উত্তীণ িরব
ক
র হেন DOE কতত ক
ক পহেচাহিত অথ্বা অহিস অভ স্কুি রিিথ্্ পহেরেবা প্রেত্ত স্কুি
বা কমসূ
ক হচরত রোেী আে ভহতক থ্াকরব না **:

10. র্মদ্ স্টরাগী িা হরয় থার ি, মর্মি ফররি স্বাের

11. এখারন অনযথ্াে উহিহখত না িরি, এই অনুরমােন ঐ তাহেরখ রমোে উত্তীণ িরব
ক
র হেন DOE কতত ক
ক পহেচাহিত অথ্বা অহিস অভ স্কুি রিিথ্্ পহেরেবা প্রেত্ত স্কুি
বা কমসূ
ক হচরত রোেী আে ভহতক থ্াকরব না

এই ফররির সব িারা পূরণ

রররিি িার িাি:

রা এবং এই ফরি সম্পর য আিার প্ররের জবাব স্টদ্ওয়া হরয়রি এবং আিার

__________________________________________________________________
স্টরাগী অথবা আইিবরে েিিাপ্রাপ্ত প্রমিমিমির স্বাের

এই ফররির এ টে

মপ প্রদ্াি

রা হরয়রি

_________________________
িামরি

*এইডস রোরেে কােণ হিউমযান ইমুযনরডহিহশরেনহস ভাইোস হনউ ইেকক রেরেে পাবহিক রিিথ্্ ি এইচআইহভ (HIV) িক্ষণ অথ্বা সংক্রমণ আরে এমন কারো পহেচে
প্রকাশ কেরত পারে এেকম তথ্য ও বযক্তিে র াোর ারেে তথ্যরক সুেক্ষা রেে
**উপরেে 9 নম্বরে হে রকান রমোে উত্তীরণেক তাহেখ উহিহখত থ্ারক, তািরি িেমটে ঐ তাহেখ রথ্রক ববধতা িাোরব এবং রসরক্ষরে রোেীে হপতামাতা অথ্বা আইহন
অহভভাবক অথ্বা আইন দ্বাো অনুরমাহেত অনয রকান বযক্তি অবশযই একটে নতু ন িেম জমা রেরবন
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