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NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশমের দাাঁত-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ডিডেে েেট সূডি - স্কু মের ডপতাোতা সম্মডতর ফরে

SMILE NEW YORK OUTREACH, LLC*

37-30 Review Ave., Suite 102, Long Island City, NY 11101 Phone: 855-469-7473 Fax: 888-330-4331

ডশক্ষার্থীর তর্থয

ডপতাোতা/অডভভাবমের তর্থয

ডশক্ষার্থীর শশষ োে:

োতা

ডশক্ষার্থীর প্রর্থে োে:

শ ষ িোে:

জন্মতাডরখ:

/

োস

ডদে

স্কু ে:

/

বৎসর

শেি:

ডপতা
শ ষ িোে:

প্রথে িোে:

আইেগত অডভভাবে, যডদ প্রমযাজয হয়

ডশক্ষমের োে:

শ ষ িোে:

ডশক্ষার্থীর শসাশযাে ডসডেউডরটি েম্বর:
ডেঙ্গ:  পুরুষ

প্রথে িোে:

(ঐডিে, ডেন্তু সহায়ে)

 স্ত্রী

প্রথে িোে:

ধ ক্ষোথীর সোশথ আইিগত অধিিোবশকর সম্পকক
 গ্র্যোিপযোশরন্ট  আন্ট অথবো আংশক
 অিয:

জাডতগত পডরিয়:  ধিস্প্যোধিক
 কোশ ো
 সোদো
 আশেধরকোি ইধিয়োি
 এধ য়োি/পযোধসধিক আই যোিোর
 অিয

ডপতাোতা অর্থবা অডভভাবমের জেয শযাগামযামগর তর্থয

ডশক্ষার্থীর ঠিোো:

ইশেই :
ডসটি

বোধির শিোি:

কেকস্থশ র শিোি:

শস :

শের্

ডজপ শোি

গুরুত্বপূর্ট স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নাবডে

আপোর সন্তামের ডে শোে স্বাস্থ্যগত সেসযা আমে যা তার দাাঁমতর ডিডেৎসামে জটিে েরমত
পামর? এর েমযয র্থােমত পামর হৃদমরাগ সেসযা, শ্বাস-প্রশ্বামসর সেসযা, ডখাঁিুডে, অযাোডজট,
রক্তপাতজডেত সেসযা, সংক্রােে শরাগ, প্রডতমরায ক্ষেতার সেসযা ইতযাডদ। যডদ হযাাঁ হয়,
বযাখযা ডদে। যডদ ো হয়, জায়গাটি খাডে রাখুে।

জরুডর পডরডস্থ্ডত বাড়ডত শযাগামযামগর বযডক্ত
িোে:
ধ ক্ষোথীর সোশথ সম্পকক :
বোধির শিোি:

কেকস্থশ র শিোি:

শস :
ইশেই :

দাাঁমতর ইেসুযমরন্স সম্পডেটত তর্থয
আপোর সন্তামের ডে শেডিমেইি আমে?

 িো

িােডরদাতা-ডভডিে প্লযাে অর্থবা অেয যরমের শহের্থ ইেসুযমরমন্সর োযযমে
আপোর সন্তামের শোে েভামরজ আমে ডে?

 িযোাঁ: শেধিশকইি আইধি #

 িো

আপোর সন্তামের ডে িাইল্ড শহেথ্ প্লাস আমে?

 িো

শেম্বোর আইধি অথবো শসো যো

 িযোাঁ: ধসএইচধপ #

শোন্ প্লযাে?
 অযোধিধিটি
 শি থিোর্স্ক
 এইচআইধপ
 ওশয় শকয়োর
 এেধিধপ

 িযোাঁ, শি থ্ প্লযোি: _
ধসধকউধরটি িম্বর:

শি থ ইিসুযশরশের শিোি:







ধিিোধ স
শি থ্ প্লোস আশেধরগ্রুপ
শেশরোপ্লোস
ইউিোশেি শি থশকয়োর
এম্পোয়োর ব্লুক্রস ব্লুধ ল্ড

 অিয:

ইিসুযশরে আশে এেি প্রোপ্তবয়শের িোে:
ইিসুযশরেকৃ ত প্রোপ্তবয়শের জন্ম তোধরখ:
আপোর সন্তামের যডদ শহেথ্ ইেসুযমরন্স ো র্থামে, আপডে ডে শহেথ্ ইেসুযমরমন্স
এেমরাে েরমত আপোর সামর্থ শযাগামযামগর জেয এেওয়াই শের্ অভ শহেথ্
োমেটর্মপ্লস অেুমোডদত শোে সহায়ে বযডক্ত িাে?

 িো

 িযোাঁ

আপিোর সোশথ শ োগোশ োশগর সবশচশয় িোশ ো সেয় কখি?

স্কু ে-ডভডিে স্বাস্থ্য ডিডেে পডরমষবার জেয ডপতাোতার সম্মডত
পরবতী পৃষ্ঠোয় (েু -ধিধিক দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয ধিধিক পধরশষবো) তোধ কোিু ক্ত পধরশষবোগুধ সম্পশকক আধে পশিধে এবং বুশেধে এবং আেোর স্বোক্ষরকৃ ত সম্মধতর েোিযশে আেোর সন্তোিশক তধদি
শস েু শ িধতক থোশক শসই সেশয়র জিয স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস েু -ধিধিক দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয ধিধিক প্রদি পধরশষবো গ্র্িশের অিুেধত প্রদোি করধে। আধে শ শকোি সেয় স্মোই
ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস-র কোশে ধ ধখত শিোটিশসর েোিযশে আেোর সম্মধত প্রতযোিোর করশত পোধর। আধে উপশরর গুরুত্বপূেক স্বোস্থয সংক্রোন্ত প্রশ্নগুধ পশিধে এবং আেোর সন্তোশির স্বোস্থযধবষয়ক
শ শকোি উশেখশ োগয পধরবতক ি আধে 855-481-8638 িম্বশর ধরশপোেক করশবো। েু শ র দোাঁত সংক্রোন্ত কেকসূধচ সম্পশকক আেরো আপিোশক শেক্সে পোঠোশত পোধর। আপিোর ওয়যোরশ স শপ্রোিোইির কতৃক ক
শেশসজ এবং/অথবো িযোেো ধি চোজক করো িশত পোশর; এটি বন্ধ করশত, আেোশদর কোে শথশক প্রোপ্ত শ শকোি শেশসশজর উিশর “র্স্প” শেক্সে বযোক করুি। এই সম্মধতর িরশে প্রদি যোি- োইি
এবং/অথবো শেোবোই শিোশি েু শ র দোাঁত সংক্রোন্ত কেকসূধচ শথশক আপধি ধপ্র-শরকিককৃ ত এবং/অথবো অশেো-িোয়ো কৃ ত শিোি ক পোবোর বযোপোশরও সম্মধত ধদশেি। শিোে: আইি অিু োয়ী, শ সক
ধ ক্ষোথীর বয়স 18 বের অথবো তোর শবধ অথবো োরো ধিশজরো ধপতোেোতো অথবো আইিগতিোশব স্বোিীি তোশদর জিয ধপতোেোতোর সম্মধতর আবধ যকতো শিই। আেোর স্বোক্ষর শথশক স্প্ষ্ট আধে
শগোপিীয়তো অিু ী শির শিোটিশসর কধপ শপশয়ধে।

X
ডপতাোতা/অডভভাবমের স্বাক্ষর (অথবো 18 বের অথবো তোর অধিক বয়সী ধ ক্ষোথী বো আইিগতিোশব অিযথোয় অিুশেোধদত)

তাডরখ

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তর্থয প্রোমশর জেয এইিডপএএ স্বীেৃত ডপতাোতার সম্মডত
আধে এই িরশের পৃষ্ঠো 2-এ স্বোস্থয সংক্রোন্ত তথয প্রকো

ধবষশয় পশিধে এবং বুশেধে। আেোর স্বোক্ষর

ধদশয়

ধিধদক ষ্টিোশব স্বোস্থয

X
ডপতাোতা/অডভভাবমের স্বাক্ষর (অথবো 18 বের অথবো তোর অধিক বয়সী ধ ক্ষোথী বো আইিগতিোশব অিযথোয় অিুশেোধদত)
এই সম্মডতর উভয় পৃষ্ঠা শদখার ডবষয়টি অেুেহ েমর ডেডিত েরুে
T&I-27335 NY-NYC-ENG-010V1 (Bengali)

তথয প্রকোশ র সম্মধত

তাডরখ

প্রদোি করো িশয়শে।
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NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিু মেশে ওরাে শহেথ্ ডিডেে শপ্রাোে
স্কু মের ডপতাোতার সম্মডতর ফরে

স্মাইে ডেউ ইয়েট আউর্ডরি, এেএেডস*

37-30 Review Ave., Suite 102, Long Island City, NY 11101
শিোি: 855-469-7473

িযোক্স: 888-330-4331

স্কু ে-ডভডিে দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ডিডেে পডরমষবাসেূহ
আধে আেোর সন্তোিশক েু শ িধতক থোকোকো ীি ধিউ ইয়কক শর্স্ে ধিপোেকশেন্ট অি শি থ্ অিুশেোধদত স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস-র শর্স্েোইশসেিোরী স্বোস্থয শপ োজীবীগে প্রদি শ েু শ র দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয কেকসূধচ রশয়শে, শসই দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয প্র ত্ন গ্র্িশের সম্মধত প্রদোি করধে।
আধে শ শকোি সেয় স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস-র কোশে ধ ধখত শিোটিশসর েোিযশে আেোর সম্মধত প্রতযোিোর করশত পোধর। আধে জোধি শ ,
আইি অিু োয়ী ধিধদক ষ্ট পধরশষবোর ধবষশয় ধ ক্ষোথী এবং দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয ধিধিশকর পধরশষবো প্রদোিকোরীশদর েোশে শগোপিীয়তোর ধবষয়টি ধিধিত,
এবং ধ ক্ষোথীশদরশক তোশদর ধপতোেোতো অথবো অধিিোবকগেশক কোউশেধ ং এবং দোাঁশতর শত্নর ধসদ্ধোশন্ত সংধিষ্ট থোকশত উৎসোধিত করো িশব। েু ধিধিক ওরো শি থ ধিধিক পধরশষবোর েশিয থোকশত পোশর, ধকন্তু এশতই সীধেত িয়, প্রধতশরোিেূ ক দোাঁশতর স্বোস্থয পধরশষবো, পুিরুদ্ধোর পধরশষবো, এবং
জরুধর অপোশর ি। প্রধতশরোিেূ ক দোাঁশতর স্বোস্থয পধরশষবোর অন্তিুক ক্ত, ধকন্তু এশতই সীেোবদ্ধ িয়, সোেধগ্র্ক দোাঁশতর পরীক্ষো, দোাঁশতর স্বোস্থয-ববজ্ঞোধিক
ধচধকৎসো, এক্স-শরজ, সী করো এবং শলোরোইি ধচধকৎসো। এর েশিয থোকশত কযোধিটি বৃধদ্ধ বন্ধ (ধস িোর শলোরোইি বযবিোশর িশ শ শকোি কযোধিটির
রঙ পোশে ব্রোউি অথবো কোশ ো রশঙর িশত পোশর) করোর শক্ষয দোাঁশতর ধপেশি ধস িোর িোয়োধেি শলোরোইি প্রশয়োগ। সোেধগ্র্ক দোাঁশতর পরীক্ষো এবং
প্রধতশরোিেূ ক দোাঁশতর স্বোস্থয পধরশষবো েোিোও, স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস অিয শ সব পধরশষবো এবং ধচধকৎসো প্রদোি করশব তোর জিয
ধপতোেোতো/অধিিোবকশক জোিোশব, এর েশিয আশে ধকন্তু এশতই সীধেত িয়, ধিধ ং করো, দোাঁত শতো ো, এবং অযোিোশথটিক্স অথবো অিয ওষুশির
বযবিোর। ধপতোেোতো/অধিিোবক ধদ সম্মধত িো শদি, তোিশ এইসব পধরশষবো প্রদোি করো িশব িো।

ডেউ ইয়েট ডসটি ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশমের
দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তর্থয প্রোমশর জেয ডপতাোতার সম্মডতর ফযাক্ট ডশর্
দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তর্থয প্রোমশর জেয এইিডপএএ স্বীেৃত ডপতাোতার সম্মডত
এই িরশের উশেো পৃষ্ঠোয় আেোর স্বোক্ষর দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয প্রকোশ র অিুেধত প্রদোি কশর।
দ্বোরো এই তথয প্রকো শথশক সধরশয় শিয়ো িশত পোশর।

শিিোশর

শগোপিীয়তোর আইি এবং শর্স্শের আইি

এই সম্মধতপশে স্বোক্ষর ধদশয়, আধে দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয শবোিক অি এিু শক ি অি দযো ধসটি অি ধিউ ইয়শককর ( ো ধিউ ইয়কক ধসটি ধিপোেকশেন্ট
অি এিু শক ি ধিশ শবও পধরধচত), এবং এেোিো েু িোসক এবং েু শিতৃ শত্বর কোশে প্রকোশ র অিুেধত ধদধে, কোরে িয় এটি আইশির অথবো
চযোশে শরর প্রধবিোশির তক , অথবো এটি ধ ক্ষোথীর স্বোস্থয এবং সুরক্ষোর জিয প্রশয়োজিীয়। আেোর অিুশরোিক্রশে, শ প্রধতষ্ঠোি অথবো বযধক্ত এই দোাঁত
সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয প্রকো করশব তোশক এই িরশের একটি কধপ আেোশক ধদশত িশব। আইিগতিোশব ধপতোেোতোশদরশক ধকেু ধিধদক ষ্ট তথয অব যই েু শ
প্রদোি করশত িশব, শ েি ইেুযিোইশজ শির প্রেোে। এই তথয প্রদোি করশত বযথক িবোর িশ ধ ক্ষোথীশক েু শথশক বধিষ্কোর করো িশত পোশর।
এই িরে সম্পধককত আেোর প্রশ্নগুধ র উির প্রদোি করো িশয়শে। আধে বুধে শ , আেোর সন্তোশির দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয প্রকোশ আেোশক অিুেধত
ধদশত িশব িো, এবং এই শ আধে শ শকোি সেয় আেোর েত পধরবতক ি করশত পোধর এবং েু -ধিধিক ওরো শি থ্ ধিধিশক প্রদি আেোর অিুেধত
ধ ধখতিোশব আধে প্রতযোিোর করশত পোধর। ধদও, একবোর প্রকো িশয় শগশ প্রতযোিোশরর আশগ প্রকোধ ত তথয অতীত কো ককোধরতোসি শেশক রোখোর জিয
প্রতযোিোর করো োশব িো।
আধে স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস েু -ধিধিক ওরো শি থ্ ধিধিকশক শবোিক অি এিু শক ি অি দযো ধসটি অি ধিউ ইয়শকক র ( ো ধিউ
ইয়কক ধসটি ধিপোেকশেন্ট অি এিু শক ি িোশেও পধরধচত) অপর পৃষ্ঠোয় উধেধখত ধ ক্ষোথীর ধিধদক ষ্ট দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয প্রকোশ র অিুেধত প্রদোি
করধে।
আধে েু -ধিধিক ওরো শি থ্ ধিধিক শথশক NYC ধিপোেকশেন্ট অি এিু শক শির কোশে এবং NYC ধিপোেকশেন্ট অি এিু শক ি শথশক েু -ধিধিক
ওরো শি থ্ ধিধিশক ধিশচ উধেধখত দোাঁত সংক্রোন্ত স্বোস্থয তথয প্রকোশ সম্মধত প্রদোি করধে োশত ধিয়েেোধিক তক পূরে এবং আেোর সন্তোশির স্বোস্থয
রক্ষো এবং ধিরোপিো সংরশক্ষশের জিয প্রশ োজিীয় তথয োি েু শ র জিয ধিধিত করো োয়। আধে বুধে শ , শিিোশর এবং শর্স্শের আইি এবং
শগোপিীয়তো ধবষশয় চযোশে শরর প্রধবিোি অিু োয়ী এই তথয শগোপি রোখো িশব:
স্বোস্থয এবং ধিরোপিো সংরশক্ষশের তথয:
- এেি অবস্থো ো জরুধর পধরধস্থধতর সৃধষ্ট করশত পোশর
- এেি অবস্থো ো একজি ধ ক্ষোথীর দদিধিি কেককোণ্ডশক সীধেত করশত পোশর (িরে 103S)
- ধিধদক ষ্ট সংক্রোেক শরোশগর িোয়োগিধসস (এর অন্তিুক ক্ত িয় এইচআইধি সংক্রোেে/এসটিআই এবং আইি দ্বোরো সংরধক্ষত অিয শগোপিীয় পধরশষবো)।
- শি থ্ ইিধসওশরে কোিোশরজ
এই িরশের পৃষ্ঠো 1-এ আেোর স্বোক্ষর দ্বোরো আধে স্মোই ধিউ ইয়কক আউেধরচ, এ এ ধস-শক শ সব পধরশষবো প্রদোিকোরী আেোর সন্তোিশক পরীক্ষো
কশরশে তোশদর সোশথ শ োগোশ োশগর এবং ইিধসওশরে ধবষয়ক তথয োশির সম্মধতও প্রদোি করধে।
শ সেয় কোশ র জিয তথয প্রকো অিুশেোধদত:
শথশক:
শ তোধরশখ অপর পৃষ্ঠোয় স্বোক্ষর করো িশয়শে
প কন্ত:
শ তোধরশখ ওই ধ ক্ষোথী েু -ধিধিক ওরো শি থ্ ধিধিশক আর িধতক থোকশব িো
*ওএইচধসধপ = ওরো

শি থ্ ধিধিক প্রদোিকোরী
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শরাগীর অডযোমরর ডবে
স্মাইে ডেউ ইয়েট আউর্ডরমির এেজে শরাগী ডহমশমব, আপোর অডযোর আমে:
1.

এই অধিকোরগুধ সম্পশকক শবোেো এবং বযবিোর করোর। ধদ শকোি কোরশে আপধি িো শবোশেি অথবো আপিোর সিোয়তোর প্রশয়োজি
থোশক, শসন্টোর অব যই আপিোশক সিোয়তো প্রদোি করশব, শদোিোষী প্রদোিসি।

2. বয়স, জোধত, বেক, শ ৌি পক্ষপোত, িেক, দববোধিক অবস্থো, ধ ঙ্গ, জোতীয় সূে অথবো অথক পধরশ োশির সূে ধিধবকশ শষ পধরশষবো
করোর।
3. ধবশবচিো, ে কোদো এবং সম্মোিজিক আচরে পোবোর এর অন্তিুক ক্ত শগোপিীয়তোসি আচরে
4. শসন্টোশর কী কী পধরশষবো
5. কেক-সেশয়র বোইশর শিন্টো

োি

োশির।

িয শসসম্পশকক অবগত িবোর।
ইেোরশজধে কোিোশরশজর কী বযবস্থো রশয়শে তো জোিোর।

6. পধরশষবোর খরচ কী, তৃ তীয়-পশক্ষর অথক পধরশ োশির শ োগযতো কী এবং,
সম্পশকক অবগত িবোর।

খি প্রশ োজয িয়, ধি অথবো হ্রোসকৃ ত েূশ যর প্র ত্ন

7. অিুশরোিক্রশে ধিন্ন ধিন্ন শক্ষশে কীিোশব অশথকর আয়-বযয় িশয়শে শস ধিসোবসি তোর অযোকোউন্ট ধববরশের কধপ

োি

োশির।

8. শরোগীশক প্রতযোধ ত ধু ক্তসঙ্গতিোশব োশত শবোেো োয় তোর শরোগ-ধিেকয়, ধচধকৎসো এবং আশরোগয োশির গধত সম্পধকক ত স্বোস্থয প্র ত্ন
প্রযোকটি িোর, অথবো স্বোস্থয প্র ত্ন প্রযোকটি িোশরর প্রধতধিধির কোে শথশক, পূেক এবং বতক েোি তথয োশির।
9. জরুধর িয় এেি শ শকোি শপ্রোধসধজওর অথবো ধচধকৎসো অথবো উিয় শুরুর আশগ সজ্ঞোত সম্মধত প্রদোি করশত তোর দোাঁশতর
ধচধকৎসশকর কোে শথশক প্রশয়োজিীয় তথয োশির। এই সজ্ঞোত সম্মধতর অন্তিুক ক্ত িশব, িূযিতেিোশব, ধিধদক ষ্ট শপ্রোধসধজওর অথবো
ধচধকৎসো অথবো উিয় ধবষয় সম্পধকক ত তথয বযবস্থো, সংধিষ্ট েুাঁ ধকসেূি, এবং প্র ত্ন অথবো ধচধকৎসোর ধবকল্প, ধদ শথশক থোশক।
10.

তেো সম্ভব আইি অিুশেোধদত ধচধকৎসো প্রতযোথোশির এবং তোর এই প্রতযোখোশির স্বোস্থযগত পধরেধত সম্পশকক পূেক তথয

োশির।

11. পরীক্ষোেূ ক গশবষেোয় অং গ্র্িে প্রতযোখোশির।
12. প্রদি ত্ন এবং পধরশষবো সম্পধকক ত অধিশ োগ প্রকোশ র এবং শসন্টোরশক শকোি রকে প্রধতধিংসোর ধ কোর িো িশয় এসব িরশির
অধিশ োশগর তদন্ত করোর। একজি শরোগী তোর উশদ্বগ শেৌধখক অথবো ধ ধখতিোশব প্র োসশকর কোশে প্রকো করশত পোশর। শসন্টোর শরোগী
অথবো তোর প্রধতধিধিশক 30 ধদশির েশিয ধ ধখত উির প্রদোশির জিয দোয়ী ধদ তদশন্তর ি োি জোিোশিোর জিয শরোগী কতৃক ক
অিুশরোিকৃ ত িয়। শরোগী ধদ শর্স্োশরর উিশর সন্তুষ্ট িো িয়, শসশক্ষশেও শসন্টোর শরোগী অথবো তোর প্রধতধিধিশক জোিোশিোর জিয
দোয়বদ্ধ, শরোগী ধিউ ইয়কক শর্স্ে ধিপোেকশেন্ট অি শি শথর অধিস অি শি থ্ ধসশর্স্েস্ েযোশিজশেশন্টর কোশে 1-800-804-5447
িম্বশর শিোি কশর অধিশ োগ করশত পোশর।
13. শরোগীর ধচধকৎসো সংক্রোন্ত সক

তথয এবং শরকশজকর শগোপিীয়তো এবং সংরক্ষে।

14. তোর দোাঁত সংক্রোন্ত শরকশিকর ধবষয় শকোি স্বোস্থযপ্র ত্ন প্রযোকটি িোর এবং/অথবো স্বোস্থযপ্র ত্ন প্রধতষ্ঠোশির কোশে প্রকো অথবো জোিোশিোর
বযোপোশর অিুশেোদি প্রদোি অথবো প্রতযোখোশির শ েিটি আইশির তক অথবো তৃ তীয়-পশক্ষর অথক পধরশ োশির চু ধক্তশত আশে।
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আপোর শরেিট সংরক্ষর্ েরুে

এধ য়ে ধপ. স্লোঙ, ধিধিএস – শজিোশর

শিিটির্স্, শিন্টো

ধিশরক্টর

অযোশেধ িো অযোিোেস্, ধিধিএস, জোংধেি শচো, ধিএেধি, শজধিয়োর শকোশরির, ধিধিএস, ধস ধিয়ো কু োর, ধিধিএস, শজোশ ি ধি’অযোেশব্রধসও, ধিএেধি, শজসি শিধিস, ধিধিএস, ধক্রশর্স্োিোর ধিশ ো, ধিধিএস, আশে িযোিধকি,
ধিধিএস, েোগকোশরে গোর যোি, ধিধিএস, শরশি গোসকো, ধিএেধি, শজধি গোরসি, ধিএেধি, িোধরয়ো ধগ্র্শ ো, ধিধিএস, বযোধর শিখট্, ধিএেধি, শিশবোরো কোি, ধিএেধি, সোিোর কোেকোর, ধিএসধি, অধদধত কোপুর, ধিএেধি, উজেো
খোি, ধিধিএস, শজধি ক্রোন্টজ, ধিধিএস, ধর্স্শিি েো োক , ধিধিএস, ধিিো শপগ োর, ধিএেধি, এধ য়ে স্লোঙ, ধিধিএস, শকধরশেি শ িোশি, ধিধিএস, শজধি শেশিিবে, ধিধিএস, িযোধে ইউ, ধিধিএস

শগাপেীয়তা অেুশীেমের শোটিস
এই শোটিমস বডর্ট ত আমে েীভামব আপোর সম্পডেটত স্বাস্থ্য তর্থয বযবহার এবং প্রোশ েরা হমত পামর এবং আপডে েীভামব এই তর্থয শপমত পামরে। অেুেহ েমর
েমোমযাগ ডদময় এটি পযট ামোিো েরুে। আপোর শরেিট রাখার জেয সংরক্ষর্ েরুে
আোমদর আইডে দাডয়ত্ব
আপিোর স্বোস্থয-সংক্রোন্ত তশথযর শগোপিীয়তো আেোশদর কোশে গুরুত্বপূেক। আেরো প্রশ োজয শিিোশর এবং শর্স্শের আইি দ্বোরো আপিোর স্বোস্থয-সংক্রোন্ত তশথযর শগোপিীয়তো রক্ষো করশত বোিয। আেরো আপিোশক আেোশদর শগোপিীয়তোর
অিু ী ি সম্পধকক ত এই শিোটিস, আেোশদর আইধি দোধয়ত্ব, এবং আপিোর স্বোস্থয তথয ধবষশয় আপিোর অধিকোর সম্পশকক ও জোিোশত বোিয। আেোশদর অব যই শগোপিীয়তোর অিু ী ি করশত িশব ো কো ক
ক র থোকোকোশ এই শিোটিশস
বধেকত আশে। আেরো আপিোশক জোিোশবো ধদ আপিোর অধিরোপদ স্বোস্থয তথয ধিত িয়।
শ শকোি সেয় আেোশদর শগোপিীয়তো অিু ী ি পধরবতক শির অধিকোর এবং এই শিোটিশসর তক আেরো সংরধক্ষত রোধখ, ধদ প্রশ োজয আইশি এ িরশির পধরবতক শির অিুশেোদি থোশক। আেোশদর শগোপিীয়তো অিু ী শি পধরবতক ি আিোর
অধিকোরও আেরো সংরধক্ষত রোধখ এবং আেোশদর শিোটিশসর িতু ি তক সক স্বোস্থয তশথয কো ককর িশব ো আেরো রক্ষো কধর, এর অন্তিুক ক্ত পধরবতক ি আিোর আশগ আেরো শ স্বোস্থয তথয দতধর কশরধে বো শপশয়ধে। আেোশদর
শগোপিীয়তোর অিু ী শি শকোি উশেখশ োগয পধরবতক ি আিোর আশগ, আেরো এই শিোটিস পধরবতক ি করশবো এবং অিুশরোিক্রশে োশত এই িতু ি শিোটিস িয িয় শস বযবস্থো রোখশবো।
আপধি শ শকোি সেয় আেোশদর শিোটিশসর একটি কধপর জিয অিুশরোি জোিোশত পোশরি। আেোশদর শগোপিীয়তোর অিু ী ি সম্পশকক আরও তশথযর জিয, অথবো এই শিোটিশসর বোিধত কধপর জিয, অিুগ্র্ি কশর এই শিোটিশসর শ শষ
তোধ কোিু ক্ত তথয বযবিোর কশর আেোশদর সোশথ শ োগোশ োগ করুি।
স্বাস্থ্য তমর্থযর বযবহার এবং প্রোশ
আেরা ডিডেৎসা, অর্থট পডরমশায, এবং স্বাস্থ্যপ্রযত্ন ডবষয়ে ডবডভন্ন োমজর জেয আপোর সম্পডেটত স্বাস্থ্য তর্থয বযবহার এবং প্রোশ েডর। উদাহরর্স্বরূপ:
ডিডেৎসা: আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয আপিোশক ধচধকৎসো প্রদোি করশে এেি শকোি ধচধকৎসক, েু
অর্থট পডরমশায: আপিোশক প্রদি পধরশষবোর অথক

িোসক, অথবো অিয শকোি স্বোস্থযপ্র ত্ন প্রদোিকোরীশক বযবিোর করশত বো তোর কোশে প্রকো

োশির জিয আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর বো প্রকো

করশত পোধর।

করশত পোধর।

স্বাস্থ্যপ্রযত্ন ডবষয়ে ডবডভন্ন োজ: আেোশদর বযবসো পধরচো িো সংক্রোন্ত কোরশে আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর এবং প্রকো
প্রদোিকোরীর কো স
ক ম্পোদিো েূ যোয়িকোশ ।

করশত পোধর শ েি স্বোস্থযপ্র ত্ন শপ জীবীশদর শ োগযতো অথবো ধিধগ্র্ প োক শ োচিো, প্রযোকটি িোর এবং

আপোর অেুমোদে: এই শিোটিশস অিযথোয় বধেকত িয়ধি এেি বযবিোর অথবো প্রকো শুিু আপিোর ধ ধখত অিুেধতর েোিযশে িশত পোশর। এেোিো, আপিোর স্বোস্থয তথয ধবধক্ত অথবো শ োগোশ োগ করশত খি আেোশদরশক অথক প্রদোি
করো িয় শসশক্ষশে আপিোর তথয ধবধক্রর পেয অথবো পধরশষবো ধিশ শব আপিোর বযবিোর অথবো প্রকোশ র জিয আেোশদরশক অব যই আপিোর ধ ধখত অিুেধত ধিশত িশব। আপধি ধদ আেোশদর অিুশেোদি শদি, আপধি শ শকোি সেয়
শসটি ধ ধখতিোশব প্রতযোিোর করশত পোশরি। খি কোয়ককর ধেশ ো আপিোর অিুশেোদি দ্বোরো কৃ ত শকোি বযবিোর অথবো প্রকো আপিোর প্রতযোিোশরর কোরশে ক্ষধতগ্র্স্ত িশব িো। আপধি ধদ ধ ধখত অিুশেোদি িো শদি, আেরো এই
শিোটিশস বধেকত কোরেগুধ েোিো অিয শকোি উশেশ য আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর অথবো প্রকো করশত পোরশবো িো।
আপোর পডরবার এবং বন্ধু বান্ধব এবং আপোর প্রযমত্ন সংডিষ্ট বযডক্তবমগট র জেয: আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয আপিোর প্র শত্ন সংধিষ পধরবোর সদসয, বন্ধু -বোন্ধব অথবো অিয শকোি বযধক্তর শুিু তশতোেু কুই প্রকো করশত পোধর ো
আপিোর স্বোস্থযপ্র শত্নর সিোয়তোয় অথবো আপিোর স্বোস্থযপ্র শত্নর অথক পধরশ োশি প্রশয়োজিীয়। আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয শকোি দুশ োক গকোশ কোউশক খুাঁশজ পোওয়োর সিোয়তোয় দুশ োক শগ েোে প্রদোিকোরী সংগঠিসেূশির কোশেও প্রকো করশত
পোধর। আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয আপিোর শকোি পধরবোর সদসযশক, একজি বযধক্তগত প্রধতধিধিশক অথবো আপিোর অবস্থোি, সোিোরে অবস্থো অথবো েৃতুযর সেয় আপিোর প্র শত্নর দোধয়শত্ব থোকো বযধক্তশক জোিোশিোর জিয অথবো
জোিোশিোর সিোয়তোয়ও বযবিোর অথবো প্রকো করশত পোধর। আপধি ধদ এইসব পধরধস্থধতশত আপিোর স্বোস্থয তথয পধরবোর সদ্সসয অথবো অিয কোশরো কোশে প্রকো করশত িো চোি, অিুগ্র্ি কশর আেোশদর এইচআইধপএএ অধিসোরশক
888-833-8441 িম্বশর শিোি কশর জোধিশয় ধদি।
আইডে বাযযতা: আইধি বোিযতোর কোরশে আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর অথবো প্রকো

করশত পোধর।

জেসাযারমর্র ডেরাপিা: আেোশদরশক আইি প্রশয়োগকোরী কেককতক োশদর কোশে স্বোস্থয তথয প্রকো করশত িশত পোশর, শ েি সোচক ওয়োশরন্ট অথবো গ্র্োি জুধরর সোধপিোর উির প্রদোশির জিয, অথবো শকোি বযধক্তশক িোক্তকরে বো তোর
অবস্থোি জোিোর শক্ষয আইি প্রশয়োগকোরী কেককতক োশদর সিোয়তো ধদশত, শকোি অপরোিজধিত কোরশে েৃতুয িশয় থোকশ শসটি ধরশপোেক করোর উশেশ য, এবং আেোশদর প্রোঙ্গশে শকোি অপরোি সংঘটিত িশ তো ধরশপোেক করশত।
অপবযবহার অর্থবা অবমহো: আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয থো থ কতৃক পশক্ষর কোশে প্রকো করশত পোধর ধদ ুধক্তসঙ্গতিোশব আেরো েশি কধর শ আপধি শকোি সম্ভোবয অপবযবিোর, অবশি ো, অথবো গৃি সধিংসতো অথবো অিয
অপরোশির সম্ভোবয ধ কোর। গুরুতর আপিোর শকোি স্বোস্থয েুাঁ ধক এিোশত অথবো অিযশদর সুরক্ষোয় আেরো প্রশয়োজি অিু োয়ী আপিোর স্বোস্থয তথয প্রকো করশত পোধর।
জাতীয় ডেরাপিা: ধিধদক ষ্ট পধরধস্থধতশত আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয সোেধরক বোধিিীর সোেধরক কেককতক ো অথবো ধবশদ ী সোেধরক কেককতক োশদর কোশে প্রকো করশত পোধর; আইিগত শগোশয়িো কেককোণ্ড, পোেো-শগোশয়িো কেককোণ্ড, অথবো
অিয শকোি জোতীয় ধিরোপিোর কোজ, এবং শপ্রধসশিন্টশক রক্ষোর কোশজ অিুশেোধদত শিিোশর কেককতক োশদর কোশেও তো প্রকো করো িশত পোশর; এবং শকোি সংশ োিিেূ ক প্রধতষ্ঠোি অথবো ধিধদক ষ্ট পধরধস্থধতশত আইি প্রশয়োগকোরী কেককতক ো
োর কোশে অধিবোসী অথবো শরোগীর আইিগত দোধয়ত্ব আশে তোশদর কোশে।
অযপময়ন্টমেন্ট ডরোইেিার: আপিোশক অযোপশয়ন্টশেশন্টর কথো েশি কধরশয় ধদশত (শ েি িশয়সশেই

শেশসশজস, শপোর্স্কোিক, ধচঠিপে, ইশেই , অথবো শেক্সে শেশসজ) আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর অথবো প্রকো

করশত পোধর।

স্বাস্থ্য তত্ত্বাবযাে েেট োণ্ড: আইি অিুশেোধদত কেককোশণ্ডর জিয শকোি স্বোস্থয তত্ত্ববিোিকোরী এশজধেশক আেরো স্বোস্থয তথয প্রকো করশত পোধর। এইসব তত্ত্ববিোয়ক কেককোশণ্ডর অন্তিুক ক্ত, উদোিরেস্বরুপ, অধিে, তদন্ত, পধরদ কি এবং
োইশসেিোরী সেীক্ষোসেূি। এইসব কেককোণ্ড শি থ্ শকয়োর ধসশর্স্ে, শরোগ সংক্রোেে, গিিকশেন্ট শপ্রোগ্র্োে, িোগধরক অধিকোর আইি এবং শরোগীর ি োিশ র উন্নধত েধিের করোর শক্ষয গিিকশেশন্টর জিয প্রশয়োজিীয়।
োেো এবং ডববাদ: শকোি শকোেক অথবো প্র োসধিক আশদশ র জবোশব আেরো স্বোস্থয তথয প্রকো
করশত পোধর।

করশত পোধর। শকোি সোধপিো, অিুসন্ধোি অিুশরোি অথবো অিয আইিগত প্রধক্রয়োর জবোশব আেরো আপিোর সম্পধকক ত স্বোস্থয তথযও প্রকো

অেযােয বযবহার এবং প্রোশ। আইি অিুশেোধদত অথবো আইশির তক অিু োয়ী, আেরো আপিোর স্বোস্থয তথয গশবষেোয় বযবিোর অথবো প্রকো করশত পোধর; ওইসব প্রধতষ্ঠোশির কোশেও োরো রীশরর অঙ্গপ্রতঙ্গ দোি এবং প্রধতস্থোপশির
সোশথ ুক্ত এবং শসগুধ েধিের কশর; কেকচোধরশদর ক্ষধতপূরে অথবো ওই িরশির কেকসূধচর সোশথ সম্পধকক ত আইি ো কেক-সম্পৃক্ত আঘোশত অথবো অসুস্থতোর জিয সুধবিো প্রদোি কশর শসগুধ েোিশত কেকচোধরশদর ক্ষধতপূরে অথবো একই
রকশের কেকসূধচর কোশে; জি-স্বোস্থযো কেককোশণ্ডর জিয শ েি শরোগ প্রধতশরোি অথবো ধিয়ন্ত্রে; জিসোিোরে শ সব পেয বযবিোর করশে শসইসব পশেযর অপসোরে সম্পশকক তোশদর জোিোশিোর উশেশ য; শকোি বযধক্ত শকোি শরোশগ আক্রোন্ত
অথবো েিোশিোর েুাঁ ধকশত আশে শসটি তোশক জোিোশিোর উশেশ য; শকোি েৃত বযধক্তশক িোক্তকরে অথবো েৃতুযর কোরে ধিিকোরশে স্বোস্থয পরীক্ষোকোরীর কোশে; অথবো শ ষকৃ তয ধবষয়ক ধিশরক্টরশদরশক তোশদর দোধয়ত্ব পো শির সিোয়তোয়।
শরাগীর অডযোর
প্রমবশাডযোর: সীধেত বযধতক্রেসি, আপিোর স্বোস্থয তথয শদখো অথবো তোর কধপ পোবোর। আপিোর স্বোস্থয তশথয প্রশব
অিুশরোি িযোক্স করশত িশব।

করশত ধ ধখতিোশব আপিোশক অব যই অিুশরোি জোিোশত িশব এবং এই শিোটিশসর শ শষ উধেধখত িম্বশর আপিোর

প্রোমশর সংখযার ডহসাব: আেরো অথবো আেোশদর ধবজশিস অযোশসোধসশয়েগে আপিোর স্বোস্থয তশথযর শ সব প্রকো কশরশে শসগুধ একটি তোধ কো োশির অধিকোর আপিোর আশে। আপধি
ধপধরয়শির েশিয একবোশরর অধিক কশর থোশকি, আেরো আপিোশক এইসব বোিধত অিুশরোশির উির প্রদোশির জিয একটি ুধক্তসঙ্গত, খরচ-ধিধিক ধি দোধব করশবো।

ধদ এই ধিসোবটি পোবোর অিুশরোি 12-েোস

ডবডয-ডেমষয: আপিোর স্বোস্থয তথয বযবিোর অথবো প্রকোশ আেোশদর উপর ধবধি-ধিশষি প্রদোশির অিুশরোি জোিোশিোর অধিকোর আপিোর রশয়শে। আপিোর অিুশরোশি সম্মধত জোিোশত আেরো বোিয িই – এর বযধতক্রে খি এই প্রকো
আপিোর স্বোস্থয পধরকল্পিো িশব, আপধি (অথবো আপিোর স্বোস্থয পধরকল্পিো েোিো অপিোর পশক্ষ অিয শকউ) আপিোর স্বোস্থয প্র শত্নর পূেক অথক পধরশ োি কশরশেি, এই প্রক অথক পধরশ োি অথবো স্বোস্থয প্র ত্ন পধরচো িোর সোশথ
সম্পধকক ত, এবং এই প্রকো অিযথোয় আইশির তক অিু োয়ী আবধ যক িয়। আেরো ধদ এই ধবধি-ধিশষশি সম্মত িই, তথোধপ, আেরো ওই চু ধক্ত (জরুধর অবস্থো েোিো) শেশি চ শবো।
ডবেল্প শযাগামযাগ: আপিোর স্বোস্থয তথয সম্পশকক ধবকল্প উপোশয় আেরো আপিোর সোশথ শ োগোশ োগ কধর অথবো আপিোর ধ ধখত অিুশরোশি উধেধখত ধবকল্প স্থোশি আপিোর সোশথ শ োগোশ োগ কধর শসটি ধ ধখতিোশব অিুশরোি জোিোশিোর
অধিকোর আপিোর আশে।
সংমশাযে: আপিোর স্বোস্থয তথয আেরো সংশ োিি কধর শস অিুশরোি জোিোশিোর অধিকোর আপিোর রশয়শে। আপিোর অিুশরোি অব যই ধ ধখতিোশব জোিোশত িশব এবং শকি তথয সংশ োিি করশত িশব শস বযোখযোও ধদশত িশব। ধকেু শক্ষশে
আেরো আপিোর অিুশরোি প্রতযোখযোি করশত পোধর।
ইমেক্ট্রডেে শোটিস: আপধি

ধদ আেোশদর ওশয়বসোইে, অথবো ইশ ক্ট্রধিক শেইশ

(ইশেইশ ) এই শিোটিস পোি, অিুশরোিক্রশে ধ ধখতিোশব আপিোর এই শিোটিস পোবোর অধিকোরও আশে।

প্রশ্ন ও অডভমযাগ
আেোশদর শগোপিীয়তোর অিু ী ি সম্পশকক আপধি ধদ আরও তথয শপশত চোি অথবো আপিোর ধদ শকোি প্রশ্ন অথবো উশদ্বগ শথশক থোশক, অিুগ্র্ি কশর আেোশদর সোশথ শ োগোশ োগ করুে। আপধি ধদ উৎকধিত িি শ , আেরো
আপিোর শগোপিীয়তোর অধিকোর িি কশরধে, আপধি এই শিোটিশসর শ শষ উধেধখত শ োগোশ োশগর তথয বযবিোর কশর আেোশদর কোশে আধিশ োগ করশত পোশরি। আপধি ইউএস ধিপোেকশেন্ট অি শি থ্ অযোি ধিউেযোি সোধিক শসশস
ধ ধখত অধিশ োগও জেো ধদশত পোশরি। আপধি ধদ আেোশদর ধবরুশদ্ধ অথবো ইউএস ধিপোেকশেন্ট অি শি থ্ অযোি ধিউেযোি সোধিক শসশস অধিশ োগ দোধখ ও কশরি, আপধি শকোিিোশবই প্রধতশ োি পরোয়ি িশবো িো।
শ োগোশ োশগর অধিসোর: এইচআইধপএএ অধিসোশরর
শিোি: 888-833-8441
িযোক্স: 888-330-4331
email: hipaaofficer@smileprograms.com
কো ক
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