2908: Attachment A
Page 1 of 7

County of Fresno

ਫ੍ਰ ਸ
ੈ ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ
ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦਾ ਨੋ ਕਟਸ
(NOTICE OF PRIVACY PRACTICES)

ਪਰਭਾਵੀ ਕਿਤੀ: 16 ਅਗਸਤ 2004 ਸੋਿਵਾਰ
ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਤੀ: 22 ਅਗਸਤ 2013 ਵੀਰਵਾਰ
ਇਹ ਨੋ ਕਟਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁਕੁੰ ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਕਕਵੇਂ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿੋਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ:
FresnoCounty Privacy Officer
1221 Fulton Mall, 6th Floor
Fresno, CA93721
(559) 600-3200

ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ
ਫ੍ਰ ੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸਬੁੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ
ਦੁ ਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਕੁੰਿ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਟਰ ੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਬੁੰਧਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਿੈਡੀ-ਕਲ ਿੈਨੇਜਡ ਕੇਅਰ (Medi-Cal Managed Care) ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਗਾਹਕ/ਖਪਤਕਾਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਇਹ ਨੋ ਕਟਸ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਿ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਾਨਟਰ ੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਸਹਤ ਸਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (PHI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਿ ਜਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਉਕਰਟੀ ਨੁੰਬਰ) ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਪਛਲੀ, ਿੌਜਦਾ ਜਾਂ ਭਕਵੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ
ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਜਾਂ ਕਸਹਤ-ਸਿੱਕਸਆ ਨਾਲ, ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਪਛਲੇ , ਿੌਜਦਾ ਜਾਂ ਭਕਵੱਖ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰਕੱ ਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਸਹਤ ਸਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਬਧ
ੁੰ ੀ ਸਾਡਾ ਪਰਣ
ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਕਨੱਜੀ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕ ੁੰਿੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਵਖੇ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਕਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੁੰ ਇਸ ਕਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਉੱਿੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਕਾਨੁੰਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋ ਕਟਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋ ਕਟਸ
ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁ ਝ
ਕਾਨੁੰਨੀ ਬੁੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਛ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਧ ਕਵੱਿ ਹਨ।
ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਕ:


ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ PHI ਨੁੰ ਗੁਪਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ (ਕੁ ਝ ਅੱਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ);



ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਧ ਕਵੱਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋ ਕਟਸ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ; ਅਤੇ



ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਭਾਵੀ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਕਵੱਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰ ੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕਸਰਫ੍ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਲਖਤੀ ਆਕਗਆ (ਅਕਧਕਾਰ) ਨਾਲ ਹੀ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ,
MD2908-A-Punjabi
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ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰ ੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ
ਅਕਧਕਾਰ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਬਨਾਂ, PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵੱਿ ਹਰੇਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੁੰ ਸਿੀਬੱਧ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; ਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਨੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿਣ, ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਿੋਂ ਕਕਸੇ
ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰ ੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਜਸ ਲਈ ਇਸ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸਰਫ੍ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਲਾਜ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਿੈਡੀਕਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੀ ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਸਾਂਝੀ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਪਰਸਕਿਪਸ਼ਨਾਂ (ਡਾਕਟਰੀ ਨੁ ਸਖੇ), ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਨਯਕਿਤ ਿੁਆਇਨੇ , ਲੈ ਬ ਵਰਕ, ਜਾਂ EKG ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਹੁਨਰਿੁੰਦ ਨਰਕਸੁੰਗ ਸਹਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿ
ਹੈਲਥ ਏਜੁੰਸੀਆਂ।

ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਿੁਹੱਈਆ
ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਲ ਲਈ, ਬੀਿਾ ਕੁੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ PHI ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਫ੍ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਸਹਤ-ਸੁੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੰਿ-ਕਾਜਾਂ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁੰਿਾਲਨਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੁੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੁੰ ਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਰੀ ਹਨ ਕਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ
ਵਧੀਆ ਕੁ ਆਲਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਇਸਤੇਿਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਿੋਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ੍ ਦੀ ਕਾਰਗੁ ਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਿੋਲ ਅਤੇ ਕਸੱਖਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ, ਇਨਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਾਰਡ/ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ਾਕਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਕਵੱਿ ਆਪਣੇ ਿਰੀ ਾਂ ਬਾਰੇ PHI ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗੀ PHI ਨੁੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਕਨਕਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਾਂਦਕਰਆਂ ਕਵੱਿ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁ ਆਰਾ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਨੁੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਿ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਕਨਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਿੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈਏ ਕਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ।

ਿੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕਵਖੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕਹਯੋਗੀ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੁੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੁੰਪਨੀ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਨੁੰ ਿਲਾਉਣ ਕਵੱਿ ਸਾਡੀ
ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਆਕਡਟ ਕਰਨਾ, ਿਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਦੇਣ ਸਬੁੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੁੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ “ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕਹਯੋਗੀ” ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਕਕਸੇ ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ, ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਕਸੇ ਨ ਦੀਕੀ ਕਨੱਜੀ ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਜਸ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੁੰਧੀ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਵੱਿ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ (ਬਸ਼ਰਤੇ)
ਤੁ ਸੀਂ ਸਕਹਿਤ ਹੋ, ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁਨਾਸਬ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਸੱਟ੍ਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਕਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਜਾਂ
ਦੋਸਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਿਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ
ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਵਪਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਕ ਕੀ ਸੀਿਤ
PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲਾਤ ਤਕਹਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਬਹਤਰੀਨ ਕਹੱਤਾਂ ਕਵੱਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐਗ ੀਕਕਊਟਰ, ਐਡਕਿਕਨਸਟਰ ੇਟਰ, ਜਾਂ ਕਿਰਤਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸੁੰਪਤੀ 'ਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਖੋਜ
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਕਸੇ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਵੱਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਿੁੜ ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਿਰੀ ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਕਬਿਾਰੀ ਲਈ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਕਕਕਰਆ, ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ PHI
ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਵਿਾਲੇ ਸੁੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ PHI ਦੇ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਲਈ PHI ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੁੰ ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ,
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਦੇਖਣ ਕਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਕਜਸ PHI ਦੀ ਉਹ ਪੜਿੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਿ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੁੰਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੁੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ,
ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਖਾਸ ਆਕਗਆ ਿੁੰਗਾਗੇ।

ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਾਨਨ
ੁੰ ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸੁੰਘੀ, ਸਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਲਈ ਗੁੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੁੰ ਗੁੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅੁੰਗ ਅਤੇ ਕਟਸ਼ ਦਾਨ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੁੰਗ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅੁੰਗ, ਅੱਖ ਜਾਂ ਕਟਸ਼ ਟਰ ਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਅੁੰਗ ਦਾਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੁੰਿ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਫ੍ੌਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ੍ੌਜੀ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹਕਥਆਰਬੁੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲਟਰੀ ਕਿਾਂਡ ਅਥਾਕਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਿੁੰਗ ਕਰ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ
ਫ੍ੌਜੀ ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ PHI ਵੀ ਢੁ ਕਵੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਫ੍ੌਜੀ ਅਥਾਕਰਟੀ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਰਿਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੁਆਵ ਾ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਨੁੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਿੁਆਵ ੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਕੱ ਖਆ
ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਰਰੀ ਬਣਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱਿ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਬਿਾਰੀ, ਸੱਟ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੁੰ ਰੋਕਣਾ
ਜਾਂ ਕਨਯੁੰਤਰਤ ਕਰਨਾ; ਜਨਿ ਅਤੇ ਿੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ; ਬੱਕਿਆਂ, ਬ ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਨਰਭਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁ ਰਕਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ,
ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਅਕਜਹੀ ਘਰੇਲ ਕਹੁੰਸਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿ,ੇ ਬ ਰ
ੁ ਗ ਜਾਂ ਕਨਰਭਰ ਬਾਲਗ ਨੁੰ ਜੋਖਿ ਕਵੱਿ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ; ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਿਤ ਕਰਨ ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ; ਉਸ
ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਸਕਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਵੱਿ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਕਕਸੇ ਕਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ੈਲਾਉਣ ਦਾ
ਜੋਖ਼ਿ ਹੋਵੇ।

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕਾਰਡ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ PHI ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੁੰਭਾਵੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹੈ ਜੇ PHI ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬਤ ਤੱਕ ਸੀਿਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਜਹੇ ਸਬਤ ਦੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਕਸਹਤ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਸਹਤ ਕਨਗਰਾਨ ਏਜੁੰਸੀ ਕੋਲ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਅਕਧਕਾਰਤ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਗਰਾਨ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱਿ
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਲੇ ਖਾ-ਜਾਂਿਾਂ, ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲਾਂ, ਜਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ।

ਕਾਨੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬਧ
ੁੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਕਸੇ ਫ੍ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਕਕਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਿੁਕੱਦਿੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕਨਕ ਹੁਕਿ,
ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਿ, ਖੋਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਪਰਕਕਕਰਆ 'ਤੇ ਪਰਕਤਕਕਕਰਆ ਵੱਜੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਨੁੰਨ ਲਾਗਕਰਨ
ਜੇ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਰਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਇਨਫ੍ੋਰਸਿੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਕੋਰੋਨਰ (ਸ਼ੱਕੀ ਿੌਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ), ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਫ੍ਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅੁੰਤਿ ਸੁੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੁੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ )
ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿਕਰਤਾ ਨੁੰ PHI ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਤਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ PHI ਕਫ੍ਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਡਊਟੀਆਂ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਅਤੇ ਖੁਫ੍ੀਆ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਖੁਫ੍ੀਆ, ਵਾਪਸੀ-ਖੁਫ੍ੀਆ, ਅਤੇ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੁੰਘੀ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ PHI ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਆਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੁੰਘੀ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੋਰ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਵਦੇਸ਼ੀ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿੁਖੀਆਂ ਨੁੰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਦੀ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਵੱਿ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਸੁਧਾਰ ਸੁੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਲਾਗ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰੀ ਨੁੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਰੀ ਹੋਵੇਗਾ (1) ਸੁੰਸਥਾ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ; (2)
ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਜਾਂ (3) ਸੁਧਾਰ ਸੁੰਸਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਿਤੀ ਲਈ।

ਅਿਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਿਾਨਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਸੈਿਟ
ੇ ਰੀ
ਅਸੀਂ HIPAA ਦੇ ਕਨੱਜਤਾ ਕਨਯਿ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਰਰੈਟਰੀ ਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਸੁੰਬਧ
ੁੰ ੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰ
ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਤੁ ਹਾਨੁੰ PHI ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ, ਕਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੀਿਤ ਹਾਲਾਤ ਤਕਹਤ ਕਜਹਨਾਂ ਨੁੰ 45 C.F.R. 164.524 ਤਕਹਤ ਸਿੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੁੰਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਧਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਬਕਲੁੰਗ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ੈਕਲਆ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁ ਝ ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ੍ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨੁ ਪਾਲਣਾ ਸਬੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ 1988 ਦੀਆਂ ਕਕਲਕਨਕਲ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤਕਹਤ ਰੱਖੀ ਗਈ PHI। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਪਹੁੁੰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱਿ
ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ PHI ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ
ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਹੋਰ ਪਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ੀਸ ਵਸਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਿੁੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਸਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਾਿਲੀ ਫ੍ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਸੀਕਿਤ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱਿ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਨੁੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਨਾਿਨ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤਕ ਪਹੁੁੰਿ ਨੁੰ
ਨਾਿਨ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਕਿਤ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱਿ ਤੁ ਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇਸ ਨਾਿਨ ਰੀ ਦੀ ਪੜਿੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਿੁਕਣਆ ਕਗਆ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਨਾਿਨ ਰੀ ਦੀ ਪੜਿੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਿੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ
ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਨਾਿਨ ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜਿੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੋਧ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿਕਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੌਜਦ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵੱਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸੋਧ
ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱਿ
ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਰਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਨਾਿਨ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਵੱਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਕਵੱਿ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਨਾਿਨ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੁੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵੱਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ:


ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰਸਥਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ



ਉਸ PHI ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ;



ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ
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ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਿੁਕੁੰਿਲ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਕਵੱਿ ਕਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਿ ਜਾਂ ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਕਜਸ ਨੁੰ ਤੁ ਸੀਂ ਅਧਰੀ ਜਾਂ
ਗਲਤ ਿੁੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਬੁੰਧ ਕਵੱਿ ਕਲਖਤੀ ਅੁੰਕਤਕਾ ਜਿਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕ ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱਿ ਸਾਫ੍ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁ ਸੀਂ ਅੁੰਕਤਕਾ ਨੁੰ ਆਪਣੀ PHI ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਈਟਿ ਜਾਂ ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਕਜਸ ਨੁੰ ਤੁ ਸੀਂ ਅਧਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਿਝਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗੁਪਤ ਸੁੰਿਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਿਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਲ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨੁੰ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਸਰਫ਼ ਕੁੰਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਨਾਸਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵੱਿ ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ
ਕਨਸ਼ਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਕਵੇਂ ਜਾਂ ਕਕੱਥੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਬੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ PHI ਨੁੰ ਪਰਕਤਬੁੰਕਧਤ ਜਾਂ ਸੀਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਜਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ, ਭੁ ਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਸ PHI 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਕਰਵਾਰਕ ਦਾ
ਿੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ। ਕਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੁ ਸੀਂ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਿਲੀ ਕਕਸੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਕਹਿਤ ਹੋਣਾ ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਹਿਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵੱਿ, ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸਾਨੁੰ ਦੱਸਣਾ ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ:
(1) ਤੁ ਸੀਂ ਕਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁੰ ਸੀਕਿਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ;
(2) ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੁੰ ਸੀਕਿਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
(3) ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਸੀਿਾਵਾਂ ਕਕਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੁੰ ਖੁਲਾਸਾ।

ਅਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਤਬੁੰਧਾਂ (ਉਸ ਪਰਕਤਬੁੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੁੰ ਕਾਨੁੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਕਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ) ਨੁੰ ਸਿਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਕਤਬੁੰਦ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਕਜਹੀ ਸਿਾਪਤੀ ਕਸਰਫ੍ ਉਸ PHI
ਦੇ ਸਬੁੰਧ ਕਵੱਿ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜਸ ਨੁੰ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸਿਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।

ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਕਹਸਾਬ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਛੇ (6) ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ “ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਦੇ ਕਹਸਾਬ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੀ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ PHI ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਦੇ: ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਕਧਕਾਰ,
ਇਲਾਜ, ਭੁ ਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ (ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ
ਕਵਅਕਤੀ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਜਾਂ ਖੁਫ੍ੀਆ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਲਈ; ਸੁਧਾਰ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ; ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਾਨੁੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ (ਕਜਵੇਂ
ਕਾਨੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ)। \
ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵੱਿ ਸਿਾਂ ਕਿਆਦ ਬਾਰੇ ਦੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇ (6) ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਜਸ ਕਵੱਿ 14 ਅਪਰੈਲ, 2003 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵੱਿ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿੀ ਕਕਸ ਰਪ ਕਵੱਿ ਿਾਹੁੁੰਦੇ ਹੋ (ਿਤਲਬ ਕਕ,
ਕਾਗ ੀ ਕਾਪੀ, ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਕਨਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ)। 12 ਿਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਕਿਆਦ ਅੁੰਦਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਕਹਲੀ ਸਿੀ ਿੁਫ਼ਤ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧ ਸਿੀਆਂ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਿੇ ਵਸਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਇਸ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਸਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਕਸੇ ਖਰਿ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇਸ ਕਵੱਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਲੁੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਰਤ ਕਵੱਿ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਸਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੁੰ (ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕਹਯੋਗੀ ਨੁੰ) ਤੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁੰ
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ PHI ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਸ PHI ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਕਜਸ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਦੀ ਸਿੀ ਜਾਂ ਲੇ ਖੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਰਤੀਬੁੰਧਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸੁੰਿਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ:
ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਵਭਾਗ ਨੁੰ ਕਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜੱਥੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:
1. ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਕਸਹਤ - ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਾਰਡ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: 4441 E. Kings Canyon Rd.,
Fresno, CA93702
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2. ਕਵਹਾਰ ਸਬੁੰਧੀ ਕਸਹਤ - ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਾਰਡ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: 3133 N.
Millbrook Ave., Fresno, CA 93703
3. ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਬਊ ਪਾਥਵੇ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਕਸ਼ਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਜਨਿ ਦੇ ਤੁ ਰੁੰਤ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਿੇਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ, ਇਲਾਜ, ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ) ਇੱਥੇ ਹੈ: 515 S. Cedar Ave., Fresno, CA93702
4. ਸਬਸਟਾਂਸ ਅਕਬਊ ਅਸੈਸਿੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਪਤਾ: 2212 N. Winery, Suite 122, Fresno, CA93703
Public Health - 1221 Fulton Mall, Fresno, CA93721(ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁੰ ਉਸ ਕਕਲਕਨਕ ਜਾਂ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਿ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਕਜੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ)। ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਿੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਸੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ:


CCS ਿੈਡੀਕਲ ਥੇਰੇਪੀ ਯਕਨਟ - ਸਟੋਰੀ ਸਕਲ @ 5250 E. Church, Fresno, CA 93725



CCS ਿੈਡੀਕਲ ਥੇਰੇਪੀ ਯਕਨਟ - ਕਜਨਸਬਰਗ ਸਕਲ @ 67 Ashlan, Fresno, CA 93704



CCS ਿੈਡੀਕਲ ਥੇਰੇਪੀ ਯਕਨਟ – ਕਲੋ ਕਵਸ ਸਕਲ @ 1345 N. Peach, Fresno, CA 93619



ਵੈਸਟ ਫ੍ਰ ੈਸਨੋ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ - 142 E. California Ave., Fresno, CA 93706



ਸੇਲਿਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ – 3800 McCall Ave., Selma, CA 93662

ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਗ ੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਇਲੈ ਕਟਰ ਾਕਨਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਫ੍ੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਗ ੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁ ਸੀਂ
ਸਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.fcdph.org ਤੋਂ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਗ ੀ ਨਕਲ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਜੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਕਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਕਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ PHI ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਕਵਖ ਕਵੱਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗ,ੇ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੋ ਕਟਸ ਨੁੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਕਵੱਿ ਿੌਜਦਾ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਸਹਤ-ਸੁੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਿਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਿਰੀ ਦੇ ਰਪ ਕਵੱਿ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਬੁੰਦਆਂ ਕਵੱਿੋਂ ਕਕਸੇ
ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰ ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਿ ਦਾਖਲ ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਿੌਜਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਨੋ ਕਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿੁੰਨਦੇ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ:
ਜਾਂ ਤਾਂ ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਕਫ੍ਰ ਕਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ: Fresno County Privacy Officer at 1221 Fulton Mall,
6th Floor, Fresno, CA, 93721 (559) 600-3200
ਤੁ ਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੈਿੇਟਰੀ, ਅਿਰੀਕੀ ਕਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ੍ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਹਊਿਨ ਸਰਕਵਕਸ ਨੁੰ ਕਸੱਧਾ ਵੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
Region IX, Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
ਵੋਇਸ ਫ੍ੋਨ (800) 368-1019
TDD (800) 537-7697
ਫ਼ੈਕਸ ਨੁੰਬਰ: (415) 437-8329
ਈ-ਿੇਲ ਪਤਾ: OCRComplaint@hhs.gov
ਆਕਫ੍ਸ ਫ੍ਾਰ ਕਸਕਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਨਾਗਕਰਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੁੰ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰ ੋਕਨਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਲਾ ਿੀ ਤੌਰ ਉਸ ਸਿੇਂ ਦੇ 180 ਕਦਨਾਂ ਅੁੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਕਗਆ ਸੀ।
ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PHI ਦੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਿਾਲ
ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜੋ ਕਕ ਇਸ ਨੋ ਕਟਸ ਜਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਲਖਤੀ ਿਨ ਰੀ (ਅਕਧਕਾਰ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ PHI ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਾਨੁੰ ਇਜਾ ਤ ਕਦੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱਿ ਇਜਾ ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਗਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਲਖਤੀ ਅਕਧਕਾਰ ਕਵੱਿ
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ਆਉਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ PHI ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪਹੁੁੰਿ, ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੁੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਸਵਾਏ ਉਸ ਸਿੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਿੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਕਸੇ ਖੁਲਾਕਸਆਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਜਾ ਤ ਨਾਲ ਕਰ ਿੁੱਕੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
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