নিউ ইয়র্ক নিনি নিপািকমেন্ট অভ
হেলথ্ অযান্ড হেন্টাল োইনিি

নেপা (HIPAA) অিু িামে স্বাস্থ্য তথ্য প্রর্াশ র্োে অিু েনত
হোেীে িাে

িমতানেখ

হোেীে পনেনচনত িম্বে

হোেীে নঠর্ািা

আনে, অথ্বা আোে প্রনতনিনি, এই িেক-এ হ ভামব বলা েময়মে, হি অিু িামে আোে পনেচ কা ও নচনর্ৎিা িংক্রান্ত তথ্য প্রোি র্োে অিু মোি র্েনে। নিউ ইয়র্ক হেমিে আইি ও 1996 িামলে প্রাইমভনি রুল অভ ো হেলথ্
ইিিু যমেন্স হপামিকনবনলনি অযান্ড অযার্াউমন্টনবনলনি (HIPAA) অিু িামে, আনে বু মেনে হ :
1. এই অিু মোেি অযালমর্ােল ও োদ্রর্ অপবযবোে, োিনির্ স্বাস্থ্য নচনর্ৎিা িম্পনর্কত তথ্য প্রর্াশ অন্তভুি
ক র্েমত পামে, াে বযনতক্রে িাইমর্ামথ্োনপ হিাি এবং হোপিীয় HIV/AIDS* িংক্রান্ত তথ্য হর্বলোে নে আনে 7
অংমশে থ্া থ্ লাইমি আোে িামেে ইনিনশয়াল নেময় থ্ানর্। নিমচ বনণকত স্বাস্থ্য তমথ্য নে এই িেমিে হ মর্াি তথ্য অন্তভুকি থ্ামর্, এবং আনে আইমিে 7-এ বমেে লাইিনিমত ইনিনশয়াল হেই, হিমক্ষমে আনে নিনেকষ্টভামব
নিউ ইয়র্ক নিনি নিপািকমেন্ট অভ হেলথ্ অযান্ড হেন্টাল োইনিি (“DOHMH”) এবং নিউ ইয়র্ক নিনি নিপািকমেন্ট অভ এিুমর্শি (“DOE”) াো ু গ্মভামব অনিি অভ স্কুল হেলথ্ পনেচালিা র্মে - তামেেমর্ এই িেমিে তথ্য
প্রর্ামশে অিু মোেি প্রোি র্েনে।
2. নে আনে HIV/AIDS-িংক্রান্ত, অযালমর্ােল বা োের্ নচনর্ৎিা, বা োিনির্ স্বাস্থ্য নচনর্ৎিাে তথ্য প্রর্াশ র্োে অিু েনত নেনি, তােমল আোে অিু মোেি বযনতমেমর্ হিই তথ্য পু িোয় প্রর্াশ র্ো DOHMH-এে িিয
নিনিদ্ধ, নে িা হিিামেল ও হেমিে আইি অিু িামে তা র্োে অিু েনত থ্ামর্। আনে বু মেনে হ

াো অিু েনত োড়া আোে HIV/AIDS-িংক্রান্ত তথ্য লাভ বা বযবোে র্েমত পামেি, হিিব োিু মিে তানলর্া পাওয়াে অিু মোি

র্োে অনির্াে আোে আমে। আনে নে HIV/AIDS-িংক্রান্ত তথ্য প্রর্াশ র্োে র্ােমণ ববিমেযে অনভজ্ঞতা লাভ র্নে, তােমল আনে নিউ ইয়র্ক হেি নিনভশি অভ নেউেযাি োইিমিে (212) 480-2493 িম্বমে অথ্বা নিউ
ইয়র্ক নিনি র্নেশি অভ নেউেযাি োইিমিে (212) 306-7450 িম্বমে হ াোম াে র্েমত পােব। এিব এমিনন্সে োনয়ত্ব েমলা আোে অনির্াে েক্ষা র্ো।
3. আনে হ হেলথ্ হর্য়াে হপ্রাভাইিােমর্ তথ্য প্রর্ামশে অিু মোেি প্রোি র্মেনে, তাে র্ামে নলনখত নেময় হ মর্াি িেময় এই অিু মোেি প্রতযাোে র্োে অনির্াে আোে আমে। আনে বু মেনে হ এই অিু মোেি প্রতযাোে
র্েমত পােব তমব এই অিু মোেমিে নভনত্তমত ইনতেমিয েৃ েীত পেমক্ষপ বামে।
4. আনে বু মেনে হ এই অিু মোেমি স্বাক্ষে র্ো ঐনির্। আোে নচনর্ৎিা, বযয় নিবকাে, হেলথ্ প্ল্যামি অন্তভুকনি অথ্বা িু নবিালামভে হ ােযতা আোে এই তথ্য প্রর্ামশ অিু েনত হেওয়াে উপে নিভকে র্েমব িা।
5. এই অিু মোেমিে আওতায় প্রর্ানশত তথ্য DOHMH অথ্বা DOE র্তৃ কর্ পু িোয় প্রর্াশ র্ো ামব (উপমেে আইমিে 2-হত হ েিনি উমিখ আমে হিনি বামে) এবং এই পু িঃপ্রর্াশ আে হিিামেল ও হেমিে আইমি
িু েনক্ষত িাও েমত পামে।
6. আনে আোে ির্ল স্বাস্থ্যমিবা প্রোির্ােীমর্ এই তথ্য নিউ ইয়র্ক নিনি নিপািকমেন্ট অভ হেলথ্ অযান্ড হেন্টাল োইনিি এবং নিউ ইয়র্ক নিনি নিপািকমেন্ট অভ এিুমর্শমিে র্ামে প্রর্ামশে এবং তামেে িামথ্ আমলাচিাে
অিু েনত প্রোি র্েনে।
7. হ নিনেকষ্ট তথ্য প্রর্াশ এবং আমলানচত েমব:
ির্ল স্বাস্থ্য-িংক্রান্ত তথ্য (নলনখত এবং হেৌনখর্) এে অন্তভুি
ক হোেীে ইনতোি, অনিি হিাি (িাইমর্ামথ্োনপে হিাি বযতীত), পেীক্ষাে িলািল,
হেনিওলনি োনিি, নিল্মস্, হেিাোল, র্িিাল্ট, নবনলং হের্িক, ইিনিওমেন্স হের্িক, এবং অিয স্বাস্থ্য প্র ত্ন প্রোির্ােীেণ র্তৃ কর্ পাঠামিা আোে স্বাস্থ্যমিবা প্রোির্ােীমেেমর্ পাঠামিা হের্িকিেূ ে।

 এই বেনি

নে হচর্ োর্ক র্ো থ্ামর্, তােমল শুিু এখামি উনিনখত স্বাস্থ্য তথ্য প্রর্াশ এবং হিিম্পমর্ক আমলাচিা র্রুি:___________________________________________

(আপনি নে িা চাি হ পু মো হের্িক প্রর্ানশত অথ্বা উমমানচত হোর্, তােমল এই বেনি বযবোে র্রুি। এই িেকনিমর্ আপনি র্তনেি ববি োখমত চাি হিনি নস্থ্ে র্েমত নিমচে বে 9 বযবোে র্রুি)

এে অন্তভুকি আমে: (ইনিনশময়ল নেময় নিনেকষ্ট র্রুি)
_______অযালর্মোল/ড্রাে নচনর্ৎিাে তথ্য। হ হের্িক এবং হ িংস্থ্া প্রর্াশ র্েমব তাে িাে উমিখ র্রুি: __________________________
_______োিনির্ স্বাস্থ্য-িংক্রান্ত তথ্য
_______HIV/AIDS-িংক্রান্ত তথ্য
8. তথ্য প্রর্ামশে র্ােণ: এই তথ্য হোেী অথ্বা তাে প্রনতনিনিে অিু মোমি প্রর্াশ র্ো েমি, নে িা এখামি অিয
হর্ািভামব উমিখ র্ো েয়:

9. এই অিু মোেি ঐ তানেমখ হেয়াে উত্তীণক েমব হ নেি DOE র্তৃ র্
ক পনেচানলত অথ্বা অনিি অভ

স্কুল হেলথ্ পনেমিবা প্রেত্ত স্কুল বা র্েকিূনচমত হোেী আে ভনতক থ্ার্মব িা, নে িা এখামি অিয
হর্ামিাভামব উমিখ র্ো েয়**:

10. হোেী োড়া অিয হর্উ এই িেক স্বাক্ষে র্মে থ্ার্মল তাে িাে:

11. এই অিু মোেি ঐ তানেমখ হেয়াে উত্তীণক েমব হ

নেি DOE র্তৃ র্
ক পনেচানলত অথ্বা অনিি অভ স্কুল হেলথ্ পনেমিবা প্রেত্ত স্কুল বা র্েকিূনচমত হোেী আে

ভনতক থ্ার্মব িা, নে িা এখামি অিয হর্ামিাভামব উমিখ র্ো েয়:

এই িেক-এে িব িাো পূ েণ র্ো ও এই িেক িম্পমর্ক আোে প্রমেে িবাব হেওয়া েময়মে এবং আোমর্ এই িমেকে এর্নি র্নপ প্রোি র্ো েময়মে।
_________________________________________________________________________________

হোেী অথ্বা আইি দ্বাো অিু মোনেত প্রনতনিনিে স্বাক্ষে

_________________________

তানেখ

*এইিি হোমেে র্ােণ নেউেযাি ইেুযিমিনিনশময়িনি ভাইোি। নিউ ইয়র্ক হেমিে পাবনলর্ হেলথ্ আইি এইচআইনভ (HIV) লক্ষণ অথ্বা িংক্রেণ আমে এেি র্ামো পনেচয় প্রর্াশ র্েমত পামে এের্ে তথ্য ও বযনিে
হ াোম ামেে তথ্যমর্ িু েক্ষা হেয়।
**উপমেে 9 িম্বে অংমশ নে হর্াি হেয়াে উত্তীমণকে তানেখ উনিনখত থ্ামর্, তােমল িেকনি ঐ তানেখ হথ্মর্ হেয়ামোত্তীণক েমব এবং হিমক্ষমে হোেীে নপতাোতা অথ্বা আইনি অনভভাবর্ অথ্বা আইি দ্বাো অিু মোনেত অিয হর্াি বযনি অবশযই এর্নি িতু ি িেক
িো নেমত েমব।
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