
 

 
کله چې ستاسو د روغتیا معلوماتو موضوع وي، تاسو ځینې حقونه 
لرئ. دا برخه ستاسو حقونه او زموږ ځینې مسؤلیتونه بیانوي چې 

 تاسو سره مرسته وکړي.
 

 

 د خپل طبي ریکارډ بریښنایی یا کاغذ کاپي ترالسه کړئ.
تاسو کولی شئ د خپل طبي ریکارډونو او نورو روغتیایي معلوماتو چې موږ ستاسو په  •

اړه لرو یو بریښنایي یا کاغذي کاپي وګورئ یا ترالسه کړئ. له موږ څخه وپوښتئ چې 
 دا څنګه وکړو.

موږ به ستاسو د روغتیا د معلوماتو یوه کاپي یا لنډیز چمتو کړو، معموالً ستاسو د  •
 ورځو کې. موږ کولی شو یو مناسب، د لګښت پر بنسټ فیس ولرو. 03غوښتنې په 

 
 

 ړو.له موږ څخه وغواړئ چې ستاسو طبي ریکارډ سم ک
تاسو کولی شئ له موږ څخه وغواړئ چې ستاسو په اړه هغه روغتیایي معلومات سم  •

 کړو چې تاسو فکر کوئ غلط یا نیمګړي دي. له موږ څخه وپوښتئ چې دا څنګه وکړو.
ورځو دننه په  03موږ ممکن ستاسو غوښتنې ته "نه" ووایو، مګر موږ به تاسو ته په   •

 لیکلي ډول خبر درکړو.
 

 

 د محرم اړیکو غوښتنه وکړئ.
تاسو کولی شئ له موږ څخه وغواړئ چې تاسو سره په ځانګړي ډول اړیکه وننیسو )د  •

 مثال په توګه د کور یا دفتر تلیفون( یا بل ادرس ته بریښنالیک واستوئ.
 موږ به ټولو معقولو غوښتنو ته "هو" ووایو. •

 
 

له موږ څخه وغواړئ چې هغه څه محدود کړو چې موږ یې کاروو یا 
 شریکوو

تاسو کولی شئ له موږ څخه وغواړئ چې ستاسو د درملنې، تادیې، یا عملیاتو لپاره  •
 ځانګړي روغتیایي معلومات و نه کاروو یا شریک نه کړو.

سره موافق یو، او موږ کولی شو ووایو "نه" که دا موږ اړتیا نلرو چې ستاسو غوښتنې  •
 ستاسو په پاملرنې اغیزه وکړي.

که تاسو د خدمت یا روغتیا پاملرنې توکي لپاره له جیب څخه پیسې ورکوئ، تاسو کولی  •
شئ موږ څخه وغواړئ چې دا معلومات د تادیې د موخو یا زموږ د کار لپاره ستاسو د 

 روغتیا بیمې سره شریک نه کړو.
موږ به "هو" ووایو بې له هغه که چېرې قانوناً موږ دې ته اړ یو چې دغه معلومات  •

 شریک کړو. 
 

 

د هغو کسانو لیست ترالسه کړئ چې موږ ورسره معلومات شریک کړي 
 دي.

ولی شئ، کله چې موږ ستاسو د تاسو د هغه وختونو د لیست )حساب( غوښتنه ک •
غوښتنې له نیټې څخه مخکې ستاسو روغتیایي معلومات تر شپږو کالو پورې شریک 

 کړي و، او دا چې موږ دا معلومات د چا سره او ولې شریک کړي و.
 

 
 

 د دې محرمیت  د خبرتیا یوه کاپي ترالسه کړئ.
تاسو کولی شئ هر وخت د دې خبرتیا د کاغذ کاپي غوښتنه وکړئ، حتی که تاسو  •

موافقه کړې وي چې خبرتیا په ببریښنایي  ډول ترالسه کړئ. موږ به سمدالسه تاسو ته 
 د کاغذ کاپي درکړو.

 
 

 یو څوک غوره کړئ چې ستاسو لپاره کار وکړي.
که تاسو یو چا ته د څارنوالۍ طبي ځواک ورکړی وي یا که څوک ستاسو قانوني  •

سرپرست وي، هغه شخص کولی شي ستاسو حقونه وکاروي او ستاسو د روغتیا 
 معلوماتو په اړه انتخاب وکړي.

موږ به ډاډ ترالسه کړو چې دغه شخص دا اختیار لري او موږ کولی شو د کوم اقدام  •
 ه کار وکړو.کولو دمخه ستاسو لپار
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 د محرمیت د عمل خبرتیا

 

 ستاسو معلومات. ستاسو حقوق
 زموږ مسولیتونه.

 
دا خبرتیا تشریح کوي چې ستاسو په اړه طبي معلومات څنګه 

کارول کیدی شي او افشا کیدی شي او تاسو څنګه کولی شئ دې 
 معلوماتو ته السرسی ومومئ.

 مهرباني وکړئ دا په غور سره وګورئ.
 

 

 
  

 ستاسو حقوق

http://www.chcb.org/


که تاسو فکر کوئ چې ستاسو حقونه تر پښو الندې شوي، شکایت درج 
 کړئ.

 1که تاسو باور لرئ چې موږ ستاسو حقونه تر پښو الندې کړي، تاسو کولی شئ په  •

پاڼه د ورکړل شوي معلوماتو په استفادې سره زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل شکایت 
 وکړئ.

تاسو کولی شئ د متحده ایاالتو د روغتیا او بشري خدماتو څانګې ته د مدني حقونو  •
 Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20201 833لپاره د 

ته زنګ ووهئ، یا لیدنه  0660-090-266-1ته د یو لیک په لیږلو سره، 
 /.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaintsوکړئ.

 ه غچ وانخلو.موږ به ستاسو په وړاندې د شکایت درج کولو لپار •
 

 
د ځینو روغتیایي معلوماتو لپاره، تاسو کولی شئ موږ ته خپل 
انتخابونه ووایاست چې موږ یې شریکوو. که تاسو د دې لپاره 

واضح غوره توب لرئ چې موږ په الندې بیان شوي شرایطو کې 
ستاسو معلومات څنګه شریک وو، موږ سره خبرې وکړئ. موږ 

ایاست چې تاسو څه غواړئ موږ یې وکړو، او موږ به ستاسو ته وو
 الرښوونې تعقیب کړو.

 
 

په دې حالتونو کې، تاسو حق او انتخاب دواړه لرئ چې موږ ته 
 ووایاست.

هغه معلومات له خپلې کورنۍ، نږدې ملګرو او نورو سره شریک کړئ چې ستاسو په  •
 پاملرنې کې دي.

 د ناورین د مرستې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړئ. •
 د تمویل د هڅو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ. •

 
 

په دې قضیو کې موږ هیڅکله ستاسو معلومات نه شریکوو پرته لدې 
 چې تاسو موږ ته لیکلي اجازه راکړئ

 د بازار موندنې موخې •
 ستاسو د معلوماتو پلور •
 ډیری شریک شوي د رواني درملنې یادداشتونه •

 
 

 د فنډ راټولولو په صورت کې
موږ ممکن تاسو سره د تمویل د هڅو لپاره اړیکه ونیسو، مګر تاسو کولی شئ موږ ته  •

 ووایاست چې بیا تاسو سره اړیکه ونلرو.
 

 
موږ څنګه عموماً ستاسو روغتیایي معلومات کاروو یا شریکوو ؟ 

موږ عموما ستاسو روغتیایي معلومات په الندې الرو کاروو یا 
 شریکوو.

 
 

 تاسو سره چلند کوو
( ډاکټرانو ، نرسانو ، درمل جوړونکو HIEزموږ د بریښنایي روغتیا معلوماتو تبادله ) •

او نورو روغتیایي خدماتو چمتو کونکو ته اجازه ورکوي چې د ناروغ مهم طبي 
په  -معلوماتو ته په بریښنایي ډول السرسی ولري او په خوندي ډول یې شریک کړي 

د ناروغ د ساتنې سرعت ، کیفیت ، خوندیتوب او لګښت ښه کړي. که  -خوندي ډول 
ته  0039-204 -( 238ړئ د پاملرنې مساوات غوره کړئ، مهرباني وکړئ )تاسو غوا

 زنګ ووهئ او یو معاون به ستاسو سره د مرستې کولو لپاره خوشحاله وي.
 موږ کولی شو تاسو سره اړیکه ونیسو که اړتیا وي. •
موږ کولی شو ستاسو روغتیایي معلومات وکاروو او د نورو هغه متخصصینو سره یې  •

 شریک کړو چې ستاسو درملنه کوي.

 د عامې روغتیا او خوندیتوب مسلو سره مرسته وکړئ
 موږ کولی شو ستاسو په اړه د ځینې حالتونو لپاره روغتیایي معلومات شریک کړو لکه:

 د ناروغۍ مخنیوی •
 سره مرسته کول د محصول یادولو •
 د درملو په اړه د منفي عکس العملونو راپور ورکول •
 د شکمن ناوړه ګټه اخیستنې، غفلت، یا کورني تاوتریخوالي راپور ورکول •
 چاپول او د هر چا روغتیا ته د خدمت ګواښ کمول •

 

موږ څنګو عموماً ستاسو روغتیایي معلومات کاروو یا شریکوو ؟ موږ تو 

ړتیا لرو چې ستاسو معلومات پو نورو الرو اجازه راکړل شوې یا ا
معموالً پو ىغو الرو چې د خلکو پو ګټو کې مرستو کوي،  -شریک کړو 

لکو د عامې روغتیا او څیړنې  موږ بایذ د دې موخو لپاره ستاسو د 
د نورو . معلوماتو شریکولو نو مخکې ګڼ شمیر قانوني شرایط پوره کړو

: معلوماتو لپاره وګورئ 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ 

understanding/consumers/index.html. 
 

 

 ستاسو د خدماتو بل
موږ ممکن ستاسو روغتیایي معلومات وکاروو او شریک کړو ترڅو د روغتیا پالنونو  •

 یا نورو ادارو څخه تادیات ترالسه کړو.

موږ ستاسو د روغتیاد  بیمې پالن ته ستاسو په اړه  مثال:
معلومات ورکوو چې دا به ستاسو د خدماتو لپاره پیسې 

 ورکړي.
 

 

 تحقیق وکړئ
 موږ کولی شو ستاسو معلومات د روغتیا څیړنې لپاره وکاروو یا شریک کړو. •

 
 

 د قانون سره سم چلند وکړو
یا فدرالي قانون ورته  موږ به ستاسو په اړه معلومات شریک کړو که چیرې دولت •

اړتیا ولري ، په شمول د روغتیا او بشري خدماتو څانګې سره که چیرې دا غواړي 
 وګوري چې ایا موږ د فدرالي محرمیت قانون سره موافق یو.

 
 

 د غړو او نسجونو د بسپنې غوښتنې ته ځواب ووایو
موږ کولی شو ستاسو په اړه روغتیایي معلومات د عضوي تدارکاتو موسسو سره  •

 شریک کړو.
 

 

 د طبي معاینه کونکي سره کار وکړئ
موږ کولی شو روغتیایي معلومات د کورونر ، طبي معاینه کونکي یا د جنازې رییس  •

 سره شریک کړو کله چې یو فرد مړ شي.
 

 

 د کارګرانو خساره، او نورې حکومتي غوښتنې په ګوته کړو
 موږ کولی شو ستاسو په اړه روغتیایي معلومات وکاروو یا شریک کړو:

 د کارګرانو د خسارې د ادعاوو لپاره •
 د قانون لخوا مجاز شوي فعالیتونو لپاره د روغتیا نظارت د ادارو سره •
و دولتي دندو لپاره لکه نظامي، ملي امنیت، او د ولسمشرۍ محافظتي خدماتو د ځانګړ •

 لپاره

 قضیو او قانوني کړنو ته ځواب ووایو
موږ کولی شو د محکمې یا اداري حکم په ځواب کې، یا د فرعي غوښتنې په ځواب کې  •

 ستاسو په اړه روغتیایي معلومات شریک کړو.

 

 
موږ د قانون له مخې اړ یو چې ستاسو د خوندي د روغتیا معلوماتو محرمیت او امنیت  •

 وساتو.
موږ به تاسو ته په سمدستي توګه خبر درکړو که چیرې کومه داسې سرغړونه  پیښه شي  •

 امنیت د خطر سره مخ کوي. چې ممکن ستاسو د معلوماتو محرمیت یا
موږ باید په دې خبرتیا کې بیان شوي دندې او د محرمیت کړنې تعقیب کړو او تاسو ته  •

 یې یوه کاپي درکړو.
موږ به ستاسو معلومات پرته له دې چې دلته تشریح شوي وکاروو یا شریک نه کړو تر  •

که چیرې تاسو خپله هغه چې تاسو موږ ته په لیکلي ډول ووایاست چې موږ کولی شو. 
اداره بدله کړئ نو موږ ته خبر راکړئ. اگر آپ اپنا اراده بدلتے ہیں تو ہمیں تحریری 

 طور پر بتائیں۔
 

 /www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaaد نورو معلوماتو لپاره وګورئ : 
understanding/consumers/noticepp.html. 

 
October 24th, 2013 

 

 د دې خبرتیا په شرایطو کې بدلونونه

موږ ممکن د دې خبرتیا شرایط بدل کړو، او بدلونونه به په ټولو هغو معلوماتو پلي شي چې 
 موږ یې ستاسو په اړه لرو.

نوې خبرتیا به د غوښتنې سره سم، زموږ په دفتر کې، او زموږ په ویب پاڼه کې شتون 
 .ولري

 

د محرمیت طرزالعملونو دا خبرتیا د برلینګټن شرکت د ټولنې روغتیایي مرکزونو په 
 ټولو ځایونو کې پلي کیږي.

 

 زموږ مسولیتونه

 زموږ کارول او افشا کول

 ستاسو انتخابونه

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
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