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កំណត់សមាគា ល់យនះពណ៌នាពីរយបៀបដែលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នក

អាចតតរូវបានយតបើតបាស់ និងបង្ហា ញ និងរយបៀបដែលអ្នកអាចទទួល 

បានព័ត៌មានយនះ ។ សូមពិនិត្យយមើលឲ្យបានតបរុងតប�័ត្ន 

មានតបសិទ្ធភាពយៅន្ងៃទី 17 ដខវចិ្ិកា ឆ្្ន ំ 2018
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ការសយងខេប

យបសកកម្មរបស់យ�ើងគឺយ្វើឲ្យតបយសើរយ�ើងនូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពននភា

ពជានែគូជាមួ�សមាជិកយ�ើង អ្នកជមងៃឺ និងសហគមន៍ ។ 

យ�ើងចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍គំាតទ និងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការដ្ទំា 

និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ។ វាមិនរប់បញូ្លទំាងការ 

ពន្យល់ពីរយបៀបដែលយ�ើងយតបើតបាស់ និងតគប់តគងព័ត៌មានរបស់អ្នក 

និងសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជយតមើសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានយនាះ ។

ភាពឯកជនគឺជាតបធានបទែ៏ស្មុគស្្ម ញមួ� ។ យ�ើងែឹងថា 

វាអាចមានការភាន់តចលំ ជាពិយសសយពលដែលមានចបាប់រែ្ឋ 

និងចបាប់សហព័ន្ធចូលមកជាមួ� ។ យ�ើងយគារពចំយោះការ្្តល់ទំនុកចិត្តមក

យលើយ�ើង យោ�យតជើសយរ ើសយ�ើងសតមាប់ការពយាបាល ការដ្ទំា 

និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ។ យ�ើងសង្ឹមថា ការសយងខេបននសិទិ្ធ 

និងជយតមើសរបស់អ្នក និងភាពទទួលខុសតតរូវរបស់យ�ើងសតមាប់រយបៀបដែល

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក ជួ�អ្នកឲ្យ�ល់ពីរយបៀបដែ

លយ�ើងយ្វើតាមចបាប់ និងយគារពទំនុកចិត្តរបស់អ្នក ។

ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ យពលដែលយ�ើងយតបើតបាស់ “ព័ត៌មានរបស់អ្នក” គឺ

យ�ើងសំយៅយៅព័ត៌មានដែលកំណត់ពីខ្ួនអ្នក 

ជាសមា-ជិក្្មីឬចាស់ននគយតមាងសុខភាព និងទាក់ទងពីសុខភាពឬស្ថា នភាពរ

បស់អ្នក យសវាកម្មដ្ទំាសុខភាពរបស់អ្នក ការបង់តបាក់ ឬការធានារ៉ាប់រងសម្

រប់យសវាកម្មទំាងយនាះ ។ វារប់បញូ្លទំាងព័ត៌មានទាមទារនិងធានារ៉ាប់រង 

និងព័ត៌មានសុខភាព ែូចជាការយ្វើយរគវនិិច្័� 

និងយសវាកម្មដែលអ្នកបានទទួល ។ វារប់បញូ្លទំាងព័ត៌មានតបជាស្សស្ត 

ែូចជាយ ្្ម ះរបស់អ្នក អាស�ោ្ឋ ន យលខទូរស័ព្ទ និងន្ងៃដខឆ្្ន ំកំយនើត ។ 
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សិទិ្ធរបស់អ្នកជាអ្នកជមងៃឺរបស់យ�ើង

សតមាប់ព័ត៌មាន និងភាពឯកជនរបស់អ្នក អ្នកមានសិទិ្ធសំខាន់យតកាមចបាប់រែ្ឋ 

និងចបាប់សហព័ន្ធ ។ ដ្្នកយនះនឹងពន្យល់ពីសិទិ្ធទំាងយនាះ ។ 

ស្កសួរពួកយ�ើងអំពីវា និងពួកយ�ើងអាចពន្យល់ពីែំយណើ រការ  

រមួទំាងយបើអ្នកតតរូវការោក់សំយណើ របស់អ្នកជាលា�លកខេណ៍អក្សរ ។

អ្នកមានសិទិ្ធក្នុងការ ៖

ទទួលបានចបាប់ចម្ងព័ត៌មានរបស់អ្នកជាយអ�ិចតតរូនិច ឬជាតកោស

• អ្នកអាចសំុយមើល ឬទទួលបានចបាប់ចម្ងព័ត៌មានរបស់អ្នកជាយអ�ិចតតរូ

និច ឬជាតកោស ។

• យ�ើងនឹង្្តល់នូវចបាប់ចម្ង ឬការសយងខេបព័ត៌មានរបស់អ្នកយលឿនបំ្ុត

តាមដែលអាចយ្វើបាន ។ 

• យបើមានកំណត់តតាដែលយ�ើងមិនអាចដចករដំលក 

ឬយបើយ�ើងតតរូវបានកំណត់ការទទួលបាន 

យ�ើងនឹងពន្យល់អ្នកពីមូលយហតុអវី ។

យស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងដកតតមរូវព័ត៌មានរបស់អ្នក

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងដកតតមរូវព័ត៌មានរបស់អ្នក យបើអ្នកតបាប់ពីមូល

យហតុដែលអ្នកគិតថាវាមិនតតឹមតតរូវ ឬមិនយពញយលញ ។ 

• យ�ើងអាចនឹងថា “យទ” ចំយោះសំយណើ របស់អ្នក ប៉ាុដន្តយ�ើងនឹងតបាប់អ្នកពីមូ

លយហតុជាលា�លកខេណ៍អក្សរយលឿនបំ្ុតតាមដែលអាចយ្វើបាន ។ 

ក្នុងករណីយនះ អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងរកសាចបាប់ចម្ងននការមិន� 

ល់តពមរបស់អ្នក (យសចក្តីដ្្ងការណ៍ជាលា�លកខេណ៍អក្សរដែលអ្នក្្ត

ល់មកឲ្យយ�ើង) ជាមួ�កំណត់តតារបស់អ្នក ។ 

យស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងកតមិតពីអវីដែលយ�ើងយតបើតបាស់ ឬដចករដំលក

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងមិនយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរប 

ស់អ្នក ។ យ�ើងនឹងដតងដតពិចារណាសំយណើ របស់អ្នក ប៉ាុដន្តយ�ើងអា 

ចថាយទ យបើវាអាចប៉ាះោល់ែល់សមតថាភាពរបស់យ�ើងក្នុងការ្្តល់ការដ្

ទំាឬយសវាកម្មែល់អ្នក ឬយបើយ�ើងមិនអាចយ្វើការដកដតបក្នុងតបព័ន្ធរបស់

យ�ើងបាន ។

• យបើអ្នកបង់តបាក់យពញន្្យចញពីយ ោ៊ យៅសតមាប់យសវាកម្មឬវតថាុ អ្នកអាច

យស្នើសំុពួកយ�ើងយពលដែលអ្នកចូលមក មិនតតរូវដចករដំលកព័ត៌មានពី

យសវាកម្មឬវតថាុជាមួ�នឹងគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នក ។ 
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ពួកយ�ើងនឹងយគារពសំយណើ របស់អ្នក លុះតតាដតចបាប់តតមរូវឲ្យពួកយ�ើង

ដចករដំលកព័ត៌មានយនាះជាមួ�នឹងគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នក ។

សំយណើ ទំនាក់ទំនងសមាងៃ ត់ 

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងទាក់ទងយៅអ្នកតាមវ ិ្ ីចបាស់លាស់មួ� 

(ឧទាហរណ៍ ទូរស័ព្ទយៅ្្ទះឬយៅការយិាល័�) ឬ យ្ញើសំបុតតយៅអា 

ស�ោ្ឋ នយ្្សង ។ ពួកយ�ើងនឹងពយាយាមបំយពញតតមរូវការរបស់អ្នក ។

ទទួលបានបញី្អ្នកដែលទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នក

• អ្នកអាចយស្នើសំុបញី្ (“តារង”) ននយពលយវលាដែលយ�ើងបានដចករដំលកព័

ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អងគាការខាងយតរៅឬបុគគាលមា្ន ក់ៗ 

ដែលយ�ើងបានដចករដំលកជាមួ� និងមូលយហតុ ។

• ពួកយ�ើងនឹងបញូ្លរល់យពលយវលាដែលយ�ើងបានដចករដំលកព័ត៌មានរ

បស់អ្នក យលើកដលងដតសតមាប់ការពយាបាលរបស់អ្នក 

ការបង់តបាក់យលើការពយាបាលរបស់អ្នកឬតបតិបត្តិការដ្ទំាសុខភាព  

និងយពលខ្ះយទៀតយពលដែលយ�ើងបានបយញ្ញព័ត៌មានរបស់អ្នក 

(ែូចជាយបើអ្នកយស្នើសំុដចករដំលកវា និងបយញ្ញ ពួកយ�ើងបានតបាប់អ្នក) ។ 

ទទួលបានចបាប់ចម្ងននកំណត់សមាគា ល់យនះ

• អ្នកអាចយស្នើសំុតកោសចបាប់ចម្ងននកំណត់សមាគា ល់យនះតគប់យពលយវលា ។ 

ពួកយ�ើងនឹង្្តល់ជូនភ្ាម ។

• កំណត់សមាគា ល់យនះក៏មានយៅយលើ healthpartners.com និង 

parknicollet.com និងមានយៅរល់ទីតំាងដ្ទំារបស់ពួកយ�ើង ។

ោក់ោក្យបណ្តឹ ង យបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសិទិ្ធឯកជនរបស់អ្នកតតរូវបានរ ំ

លាភបំោន

• អ្នកអាចប្តឹងយោ�ផ្្ទ ល់មកយ�ើង យបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពួកយ�ើងបានរ ំ

លាភបំោនសិទិ្ធឯកជនរបស់អ្នកយោ�ទាក់ទងមកយ�ើងតាមព័ត៌មាន

យៅទំព័រចុងយតកា�ននកំណត់សមាគា ល់យនះ ។

• អ្នកក៏អាចោក់ោក្យបណ្តឹ ងយៅការយិាល័�សិទិ្ធសីុវលិ តកសួងសុខភាព

និងយសវាកម្មមនុស្សសហរែ្ឋអាយមរកិ ។ ដសវងរកព័ត៌មានទាក់ទងយៅ 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ ។

• ពួកយ�ើងមិនតបឆំ្ងនឹងអ្នកយោ�ស្រអ្នកោក់ោក្យប្តឹង ។
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ជយតមើសរបស់អ្នក

ក្នុងស្ថា នភាពខ្ះ អ្នកមានជយតមើសបដនថាមពីរយបៀបដែលយ�ើងយតបើតបាស់ 

និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ យបើអ្នកយពញចិត្តស្ថា នភាពដែលបានពណ៌

នាខាងយតកាម សូមតបាប់យ�ើងឲ្យែឹង ។ តបាប់យ�ើងពីអវីដែលអ្នកចង់ឲ្យយ�ើងយ្វើ 

និងពួកយ�ើងនឹង យ្វើតាមការដណនំារបស់អ្នក សសបនឹងការយ្វើតាមចបាប់ ។

អ្នកអាចតបាប់យ�ើងមិនឲ្យយ្វើ៖

• ដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�តគរួស្រអ្នក មិត្តជិតស្និទ្ធ ឬអ្នកែនទ

យទៀតដែលបានចូលរមួក្នុងការដ្ទំារបស់អ្នក ឬការបង់តបាក់សតមាប់ការ

ដ្ទំារបស់អ្នក ។

• បញូ្លអ្នកក្នុងយសៀរយៅរ�នាមអ្នកជមងៃឺរបស់យ�ើងយពលដែលអ្នកតតរូវបា

នទទួលចូលក្នុងមន្ទីរយពទ្យរបស់យ�ើង ។

• ទាក់ទងយៅអ្នកយែើម្ីតបមូល្វកិាគំាតទយបសកកម្មរបស់យ�ើង ។ 

• ដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកែនទសតមាប់ការសស្វតជាវសុខ

ភាព ។ (ពួកយ�ើងក៏អាចយតបើតបាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការសស្វតជា

វផ្្ទ ល់របស់យ�ើង ែ៏របណាយ�ើងយ្វើតាមចបាប់ ។)

យ�ើងតតរូវដតទទួលបានការអនុញ្ញា តជាលា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នកមុននឹង 

យ�ើង ៖

• យតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ី្្សពវ្សា�្លិត្ល 

ឬយសវាកម្មអងគាការយ្្សង ។

• យតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ី្្សពវ្សា�្លិត្ល 

ឬយសវាកម្មរបស់យ�ើងផ្្ទ ល់ យបើអងគាការយ្្សងបង់តបាក់ឲ្យយ�ើងយ្វើែូចយនះ 

ឬយបើ្លិត្ល ឬយសវាកម្មមិនជាប់ទាក់ទងនឹងសុខភាព ។ 

• លក់ ឬជួលព័ត៌មានរបស់អ្នកយៅអងគាការយ្្សង ។
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ភាពទទួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង

យ�ើងការោរព័ត៌មានរបស់អ្នក ពីយតោះភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺមានស្រៈសំខាន់

សតមាប់យ�ើង យហើ�ពីយតោះវាជាចបាប់ ។

• យ�ើងតតរូវដតយ្វើតាមភាពទទួលខុសតតរូវ និងការអនុវត្តន៍ភាពឯកជន 

ដែលបានពណ៌នាក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ ។

• យ�ើងតតរូវដតយ្វើឲ្យកំណត់សមាគា ល់យនះមានសតមាប់អ្នកយៅទីតំាងដ្ទំាអ្នក

ជមងៃឺរបស់យ�ើង និងយៅយលើយគហទំព័រ healthpartners.com និង 

parknicollet.com ។

• យ�ើងអាចដកដតបកំណត់សមាគា ល់យនះ និងការដកដតបទំាងយនះនឹងអនុវត្តយលើ

រល់ព័ត៌មានដែលយ�ើងមានអំពីអ្នក ។ យបើយ�ើងយ្វើការដកដតបយតចើន  

យ�ើងនឹងោក់កំណត់សមាគា ល់្្មីយៅទីតំាងដ្ទំាអ្នកជមងៃឺរបស់យ�ើង 

និងយៅយលើអីុន្ឺណិត ។ 

• ពួកយ�ើងនឹងឲ្យអ្នកែឹងភ្ាម យបើមានការរយំលាភបំោន (ការយតបើតបាស់  

និងការដចករដំលកយោ�គា្ម នការអនុញ្ញា ត) យកើតយ�ើងដែលអាចយ្វើឲ្យមា

ន៊និភ័�ែល់ភាពឯកជនននព័ត៌មានរបស់អ្នក ។

• យ�ើងនឹងមិនយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យលើកដលងដតមាន

តគប់ែណ្ត ប់ក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ លុះតតាដតអ្នកតបាប់យ�ើងថាអាចជា

លា�លកខេណ៍អក្សរ ។ អ្នកអាចដកដតបចិត្តតគប់យពលទំាងអស់ ។ 

តបាប់យ�ើងជាលា�លកខេណ៍អក្សរ យបើអ្នកដកដតបចិត្ត ។ 

• យៅយពលដែលចបាប់តតមរូវឲ្យយ�ើងទទួលបានការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកជា

លា�លកខេណ៍អក្សរ មុននឹងយ�ើងយតបើតបាស់ 

ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យ�ើងនឹងយ្វើវា ។ 

• យ�ើងនឹងសួរអ្នកពីការអនុញ្ញា តយនះយពលែំបូងដែលអ្នកក្ា�ជាអ្នកជមងៃឺ 

និង�ូរៗម្តងយពលយតកា�មកយទៀត ។ 

វាជួ�ឲ្យយ�ើងយរៀបចំបានតបយសើរយ�ើងពីការដ្ទំារបស់អ្នក 

ការបង់តបាក់សតមាប់ការដ្ទំារបស់អ្នក និងែំយណើ រការរបស់យ�ើងែូចដែ

លបានពណ៌នាខាងយតកាម ។ យបើអ្នកមិនចង់្្តល់ការអនុញ្ញា តែល់យ�ើង 

អញឹ្ងយ�ើងមិនអាចគិតតបាក់ពីគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នកសតមាប់យសវា

កម្មរបស់អ្នក និងអាចតតរូវគិតតបាក់អ្នកផ្្ទ ល់ដតម្តង ។ យ�ើងក៏មិនអាចសម្

របសតមរួលការដ្ទំារបស់អ្នក ។
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យតើយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយា៉ាងែូចម្ត៉ាយច? 

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចខាងយតកាម ៖

យែើម្ីពយាបាលអ្នក (ការពយាបាល)

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការពយាបាលរបស់អ្នក 

និងយែើម្ីបយងកើតបទពិយស្្ន៍ដ្ទំាដែលមានសុវតថាិ-ភាព និងមានការសតមបស

តមរួលយតចើនសតមាប់អ្នក ។ យនះរប់បញូ្លទំាងការដចករដំលកយៅក្នុងការយរៀបចំ

ការដ្ទំាសុខភាព ែូចជាយវជ្បណិ្ត និងបុគគាលិកសុខាភិបាលយពទ្យដែលយ្វើកា

រជាមួ�គា្ន យែើម្ីដ្ទំាអ្នក ។

មានវ ិ្ ីជាយតចើនយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការពយាបាល រមួមាន 

តាមទូរស័ព្ទ ទូរស្រ កំណត់តតាតកោស ការយោះប្តូរជាយអ�ិចតតរូនិចដែល មាន 

សុវតថាិភាព ជាមួ�អ្នក្្ដល់ការដ្ទំាសុខភាពយ្្សងយទៀត ។

ឧទាហរណ៍៖ ជាតគរូយពទ្យដ្ទំាបឋមរបស់អ្នក យ�ើងតបាប់តគរូយពទ្យឯកយទសដែ

លកំពុងពយាបាលអ្នកពីថា្ន ំអវីដែលអ្នកយតបើតបាស់ យែើម្ីយជៀសវាងយតគាះថា្ន ក់ននអ

ន្តរកម្មថា្ន ំ ។ 

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងរលឹំកអ្នកពីការណាត់ជួបជាមួ�យ�ើងយៅយពលខាងមុខ ។

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងអាចយតបើការយោះែូរជាយអ�ិចតតរូនិចយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មា

នរបស់អ្នកពី កំណត់តតាយវជ្ស្សស្ដរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកឯកយទសខាងយតរៅរបស់

អ្នក។

សូមចំណំាថាយ�ើងមិនតតរូវការការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មានរ

បស់អ្នកយពលមានយតគាះថា្ន ក់ែល់ជីវតិ យបើអ្នកមិនអាច្្តល់ការអនុញ្ញា តែល់យ�ើ

ងយោ�ស្រស្ថា នភាពរបស់អ្នក ។ អងគាការដែលតគប់ែណ្ត ប់យោ�កំណត់ស

មាគា ល់យនះក៏មិនតតរូវការការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក

ជាមួ�គា្ន  ខណៈយពលដែលវាជាយគាលបំណងដែលបានអនុញ្ញា ត ។

យែើម្ីគិតតបាក់សតមាប់យសវាកម្មរបស់អ្នក (ការបង់តបាក់)

យ�ើងអាចយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីបង់តបាក់ែល់អ្នក្្ត

ល់យសវាកម្ម និងអ្នកយ្្សងយទៀតសតមាប់ ការដ្ទំាដែលអ្នកបានទទួល ។ 

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងអាចយ្ញើព័ត៌មានអំពីយសវាកម្មដែលយ�ើងបាន្្តល់ឲ្យអ្នក 

យៅគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នក ែូយច្នះពួកយគនឹងបង់តបាក់ែល់យ�ើងសតមាប់យស

វាកម្មទំាងយនាះ ។

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងអាចទាក់ទងយៅគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នកយែើម្ីែឹងថាយស

វាកម្មតតរូវបានតគបែណ្ត ប់មុននឹងយ�ើង្្តល់ការដ្ទំាយនាះ ។
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យែើម្ីែំយណើ រការអងគាការរបស់យ�ើង (ែំយណើ រការការដ្ទំាសុខភាព)

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីយ្វើឲ្យតបយសើរយ�ើងនូវគុ

ណភាពននបទពិយស្្ន៍ និងការដ្ទំារបស់អ្នក 

និងតគប់តគងែំយណើ រការរបស់យ�ើង ។  

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងយតបើតបាស់បរមិាណកំណត់ននព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីជួ�

យលើអាជាញ ប័ណ្ណ និងការយជឿជាក់ និងការវា�តនម្គុណភាព ។

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងដចករដំលកបរមិាណកំណត់ននព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ� 

អាជីវកម្មរមួគា្ន  – អ្នកដែលជានែគូរបស់យ�ើងក្នុងការ្្តល់យសវាកម្មជំនួសយ�ើង 

ប៉ាុដន្តមិនដមនជានិយយាជក ឬស្ខារបស់យ�ើងយទ ។ 

នែគូទំាងយនះគឺតតមរូវយោ�ចបាប់ ក្នុងការការោរព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចដែលយ�ើ

ងយ្វើដែរ ។

យតើយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយា៉ាងែូចម្ត៉ាយចខ្ះ

យទៀត? 

យ�ើងតតរូវបានអនុញ្ញា ត ឬតតមរូវឲ្យដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងវ ិ្ ីដែលទាក់

ទងនឹងសុខភាពស្ធារណៈ និងសកម្មភាពចបាប់ ។ យ�ើងតតរូវដតមានលកខេខណ្

ឌជាយតចើនយៅក្នុងចបាប់មុននឹងយ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់

យគាលបំណងទំាងយនះ ។ 

យ្វើតាមចបាប់

• យ�ើងយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យបើចបាប់រែ្ឋ 

ឬសហព័ន្ធតតមរូវឲ្យយ្វើែូចយនះ ។

ជួ�ក្នុងវស័ិ�សុខភាពស្ធារណៈ និងបញ្ហា សុវតថាិភាព

យ�ើងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អាជាញ ្រសុខភាពស្ធារណៈ  

ឬទីភា្ន ក់ង្រដែលទទួលបានសិទិ្ធែនទយទៀតក្នុងស្ថា នភាពខ្ះ ែូចជា ៖ 

• បង្ក រជមងៃឺ

• ជួ�ក្នុងការយៅ្លិត្លតត�ប់មកវញិ

• រ�ការណ៍ពីតបតិកម្មមិនល្អរបស់ថា្ន ំ

• រ�ការណ៍ពីការសង្ស័�ក្នុងការរយំលាភបំោន តពយងើ�កយន្តើ� 

អំយពើហឹងសាក្នុងតគរួស្រ ឬបទឧតកិែ្ឋយៅក្នុងទីតំាងដ្ទំារបស់យ�ើង

• បង្ក រ ឬកាត់បនថា�ការគំរមកំដហង្ងៃន់្ងៃរែល់សុខភាព 

ឬសុវតថាិភាពនរណាមា្ន ក់
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• ជួ�ក្នុងការតតរួតពិនិត្យតបព័ន្ធសុខភាព ែូចជាការយ្វើសវនកម្ម 

ឬការយសោើបអយងកត 

• យ្វើតាមមុខង្រពិយសសរបស់រោ្ឋ ភិបាល ែូចជាយយាធា សុវតថាិភាពជាតិ 

យសវាកម្មការោរតបធានា្ិបតី និងការបង្ហា ញពី មណ្លដកតតមរូវ

យ្្ើ�តបយៅនឹងសំយណើ បរច្ិាគសររីងគា និងជាលិកា

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីជួ�ក្នុងការបរច្ិា

គសររីងគា និងជាលិកា ។

យ្វើការជាមួ�អ្នកពិនិត្យសុខាភិបាល ឬតបធានយរៀបចំបុណ្យសព

• យ�ើងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកវភិាគសព 

អ្នកពិនិត្យសុខាភិបាល ឬតបធានយរៀបចំបុណ្យសព ។

យោះសស្�សំណងរបស់អ្នកយ្វើការ

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការទាមទារសំ

ណងអ្នកយ្វើការរបស់អ្នក ។

យ្្ើ�តបយៅនឹងបណ្តឹ ង និងសកម្មភាព្្ូវចបាប់យ្្សងៗ

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់សកម្មភាព្្ូវច្

បាប់យ្្សងៗ ឬយែើម្ីយ្្ើ�តបយៅនឹងែីកាតុលាការ ឬរែ្ឋបាល 

ឬែំយណើ រការ្្ូវចបាប់យ្្សងយទៀត ។

• យ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�មនន្តីតបតិបត្តិចបាប់ដែលទ

ទួលបានសិទិ្ធ ។

ជាមួ�ការអនុញ្ញា តជាលា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នក

• យបើយ�ើងចង់យតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមវ ិ្ ីដែលមិន

មានយៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ យ�ើងតតមរូវឲ្យទទួលបានការអនុញ្ញា តជា

លា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នកជាមុនសិន ។
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សតមាប់ព័ត៌មាន សំណួរ ឬបណ្តឹ ងយ្្សងៗ

សូមនិយា�មកពួកយ�ើងដែលយៅកដន្ងដ្ទំារបស់អ្នក 

យបើអ្នកមានសំណួរពីកំណត់សមាគា ល់យនះ ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកពួកយ�ើងតាម

រ�ៈទូរស័ព្ទ

• បណា្ត ញទាន់យហតុការណ៍ HealthPartners Integrity  

និង Compliance យលខ 1-866-444-3493 ឬ 

បណា្ត ញទាន់យហតុការណ៍ Park Nicollet យលខ  

1-855-246-PNHS (7647)

យតើអ្នកក៏ជាសមាជិកននគយតមាងសុខភាពនែគូសុខភាពដែរយទ?

ទទួលព័ត៌មានអំពីការអនុវត្តន៍ភាពឯកជនគយតមាងសុខភាពរបស់យ�ើង  

និងសិទិ្ធឯកជនននសមាជិកយោ�ទូរស័ព្ទយៅយសវាកម្មសមាជិកនែគូសុខភាព

តាមយលខទូរស័ព្ទ 952-967-5000  យលខទូរស័ព្ទឥតគិតន្្  

800-883-2177 ឬ 952-883-5127 (TTY) ។ អ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានយនាះ

បានយៅយលើយគហទំព័រ healthpartners.com ។
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កំណត់សមាគា ល់យនះអនុវត្តយលើអងគាការ និងអ្នក្្តល់យសវាកម្មរបស់យ�ើងទំាងអស់ * ៖

•  Amery Regional Medical Center and Clinics
•  Capitol View Transitional Care Center
•  Group Health Plan 
•  HealthPartners 
•  HealthPartners Central Minnesota Clinics 
•   HealthPartners Dental Group and Clinics (រមួទំាងទន្តយពទ្យ 

WOW  យពទ្យយ្្មញ River Valley និងទន្តយពទ្យ Stenberg)
•  HealthPartners Hospice and Palliative Care 
•  HealthPartners Insurance Company
•  HealthPartners Medical Group and Clinics
•  Hudson Hospital & Clinics
•  Hutchinson Health
•  Integrated Home Care 
•  Lakeview Hospital
•  North Suburban Family Physicians 
•  Park Nicollet Clinic
•  Park Nicollet Health Care Products
•  Park Nicollet Institute (រមួទំាងមជ្ឈមណ្លជមងៃឺទឹកយនាមដ្្អមអន្តរជាត)
•  Park Nicollet Melrose Institute
•  Park Nicollet Methodist Hospital 
•  Physicians Neck & Back Clinics 
•  Regions Hospital 
•  RHSC 
•  RiverWay Clinics 
•  Stillwater Medical Group and Clinics
•  TRIA Orthopaedic Center
•  virtuwell®

•   Western Wisconsin Emergency Medical Services/Unity 
Ambulance 

•  Westfields Hospital
•   បុគគាលិកសុខាភិបាលដែល្្តល់យសវាកម្មយៅក្នុងអងគាការណាមួ�យៅក្នុង 

បញី្យនះ

•   កម្មវ ិ្ ី និងយសវាកម្មឯកយទសដែល្្តល់យោ�អងគាការណាមួ�យៅក្នុង 
បញី្យនះ

•   អ្នក្្តល់យសវាកម្ម ឬអ្នកចុះកុងតតាឯករជ្យដែលចូលរមួក្នុងការយរៀបចំ 
ការដ្ទំាសុខភាពយៅក្នុងមន្ទីរយពទ្យរបស់យ�ើង ។ 

* បញី្យនះអាចដតបតបរួលពីយពលមួ�យៅយពលមួ� ែូចដែលអងគាការយ�ើងដតបតបរួល 

និងលូតលាស់ ។ យ�ើងនឹងយ្វើបច្ុប្ន្ន 

ភាពបញី្យៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះដែលនឹងោក់យៅយលើយគហទំព័រ 

healthpartners.com និង parknicollet.com ។
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យសចក្ដដី្ង្ការណ៍អំពីការមិនយរ ើសយអើងចំយោះ 
អ្នកជមងៃឺ

ទំនួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង៖

យ�ើងអនុវត្តតាមចបាប់សិទិ្ធសីុវលិសហព័ន្ធ។ យ�ើងមិនយរ ើសយអើងយោ�ដ្្អកយលើ 

មូលោ្ឋ នពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ ពិការភាព 

ឬយភទយ�ើ�។ យ�ើងរមួបញូ្លមនុស្សតគប់របូ ឬមិនតបតពឹត្តចំយោះពួកយគយោ� 

ខុសៗគា្ន  យតោះដតពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ 

ពិការភាព ឬយភទ រមួទំាងអត្តសញ្ញា ណយ�នឌ័ររបស់ពួកយគយ�ើ�។

 •   យ�ើងជួ�មនុស្សពិការឱ្យតបាសស័�ទាក់ទងជាមួ�យ�ើង។ 

ការជួ�យនះគឺឥតគិតន្។្ វារមួទំាង៖

  •  អ្នកបកដតបភាស្សញ្ញា ដែលមានគុណវឌុ្ឍតគប់តគាន់

  •   ព័ត៌មានជាលា�លកខេណ៍អក្សរជាទតមង់យ្្សងៗ 

ែូចជាទតមង់អក្សរពុម្្ព ំ អូឌី�៉ាូ និងជាយអ�ិចតតរូនិចដែលអាចចូល 

យតបើបាន

 •   យ�ើង្្តល់យសវាកម្មយ្្សងៗសតមាប់មនុស្សដែលមិនយចះនិយា�ភាស្ 

អង់យគស្ ឬអ្នកដែលពិបាកនិយា�ភាស្អង់យគស្។ 

យសវាកម្មទំាងយនះគឺឥតគិតន្។្ យសវាកម្មទំាងយនះរមួមាន៖

  •  អ្នកបកដតបដែលមានគុណវឌុ្ឍតគប់តគាន់

  •  ព័ត៌មានជាលា�លកខេណ៍អក្សរជាភាស្យ្្សងៗ

សតមាប់ជំនួ�ភាស្ ឬការតបាសស័�ទាក់ទង៖ 

ទូរស័ព្ទយៅយលខ 1-844-363-8974 យបើអ្នកតតរូវការជំនួ�ភាស្ 

ឬការតបាសស័�ទាក់ទងែនទ។

តបសិនយបើអ្នកមានសំណួរយ្្សងៗអំពីយគាលការណ៍មិនយរ ើសយអើង 
របស់យ�ើង៖

ចូរទាក់ទងអ្នកសតមបសតមរួលសិទ្ធសីុិវលិ តាមយលខ  

1-844-363-8732 ឬ integrityandcompliance@healthpartners.com។
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យែើម្ោីក់ោក្យបណ្ដឹ ងតវា៉ាពីភាពមិនសុខចិត្ត៖

តបសិនយបើអ្នកយជឿថា យ�ើងមិនបាន្្ដល់យសវាកម្មទំាងយនះ ឬបានយរ ើសយអើងតបឆំ្ង 

អ្នកយតោះដតពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ ពិការភាព ឬ 

យភទរបស់អ្នក អ្នកអាចោក់បណ្ដឹ ងស្រទុកខេយោ�ទាក់ទងអ្នក សតមបសតមរួល 

សិទ្ធសីុិវលិ តាមយលខ 1-844-363-8732, 

integrityandcompliance@healthpartners.com ឬ Civil Rights Coordinator, 

Office of Integrity and Compliance, MS 21103K, 8170 33rd Ave S., 

Bloomington, MN 55425

អ្នកក៍អាចោក់បណ្តឹ ងសិទ្ធសីុិវលិជាមួ�តកសួងសុខាភិបាល 

និងយសវាមនុស្សសហរែ្ឋអាយមរកិ ការយិាល័�សតមាប់សិទ្ធសីុិវលិ ជាយអ�ិចតតរូនិច 

តាមរ�ៈ្ត្លបណ្តឹ ងរបស់ការយិាល័�សតមាប់បណ្តឹ ងសីុវលិ 

ដែលអាចរកបានតាម https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

ឬតាមសំបុតតនតបសណី�៍ ឬទូរស័ព្ទយៅ៖

U.S. Department of Health and Human Services
Room 509F, HHH Building
200 Independence Avenue SW
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Español  
(Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene  
a su disposición servicios gratuitos  
de asistencia lingüística. Llame al  
1-844-363-8974.

Hmoob 
(Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob,  
cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb 
rau koj. Hu rau 1-844-363-8974.

Tiếng Việt 
(Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch 
vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Gọi số 1-844-363-8974.

Af Soomaali 
(Somali)

OGAYSIIS: Haddii aad ku hadasho afka  
soomaaliga, Waxaa kuu diyaar ah 
caawimaad xagga luqadda ah oo bilaash 
ah. Fadlan soo wac 1-844-363-8974.
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繁體中文 
(Chinese)

注意：如果您使用繁體中文，您可以免
費獲得語言援助服務。請致電  
1-844-363-8974。 

Русский 
(Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на 
русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 
1-844-363-8974.

ພາສາລາວ  
(Laotian)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, 
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, 
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ.  
ໂທຣ 1-844-363-8974.

Deutsch 
(German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, 
stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 
Rufnummer: 1-844-363-8974.

العربية
(Arabic) 

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات 
المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 

.1- 844- 363- 8974

Français 
(French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des 
services d’aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le  
1-844-363-8974.

한국어 
(Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우,  
언어 지원 서비스를 무료로  
이용하실 수 있습니다. 1-844-363-8974.

Tagalog 
(Tagalog)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng 
Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-844-363-8974.

Oroomiffa 
(Cushite 
[Oromo])

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu 
Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, 
kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 
1-844-363-8974.

አማርኛ  
(Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም 

እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ 

ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-844-363-8974.



15

unD 

(Karen)

ymol.ymo;= erh>uwdR unD usdmtCd< erRM> 

usdmtw>rRpXRvX wvXmbl.vXmphR  

eDwrHRb.ohM.vDRI ud; 1-844-363-8974.

ខ ម្ែ រ 
(Mon- Khmer, 
Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ប្រើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ ម្ែ រ, 
បសវាជំនួយខ ្្នកភាសា បោយមិនគិតឈ្ នួល 
គឺអាចមានសំរា្រ់្រំបរ ើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ  
1-844-363-8974.

Deitsch 
(Pennsylvania 
Dutch)

Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht 
du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr 
helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli 
Nummer uff: 1-844-363-8974.

Polski 
(Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku,  
możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy  
językowej. Zadzwoń pod numer  
1-844-363-8974.

हिदंी 
(Hindi)

ध्यान दें: ्हद आप हिदंी बोलत ेिैं तो 
आपके ललए मुफत में भयाषया सिया्तया सेवयाएं 
उपलब्ध िैं। 1-844-363-8974.

Shqip 
(Albanian)

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në 
dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në  
1-844-363-8974.

Deutsch
(German)

(Arabic)

Français
(French)

(Korean)

Tagalog
(Tagalog)

Oroomiffa
(Cushite [Oromo])

(Amharic)

unD
(Karen)

(Mon-Khmer, Cambodian)

Deitsch
(Pennsylvanian Dutch)

Polski
(Polish)

(Hindi)

Shqip
(Albanian)

(Burmese)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-844-363-8974.

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

.1-844-363-8974

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo 
ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-363-8974.

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan 
ala, ni argama. Bilbilaa 1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

1-844-363-8974.

Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft 
mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-844-363-8974.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. 
Zadzwoń pod numer 1-844-363-8974.

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, 
pa pagesë. Telefononi në 1-844-363-8974.

   .              : 

 :            
   

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRIA
ud;

   , 

 :                 
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(Laotian) 1-844-363-8974.
: , 

 -          
  

 
(Burmese)

သတိျပဳရန ္- အကယ္၍ သင္သည္ 
ျမန္မာစကား ကုိ ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား 
အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 

1-844-363-8974.
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