Department of County Human Services
សេចក្ដ ីជូនដំណង
ឹ អំពកា
ី រអនុវត្ត ឯក្ជនភាព
សេចក្ដ ីជូនដំណង
ឹ សនេះពណ៌នាពីរសបៀបព័ត្មា
៌ នេុខភាពអំពអ
ី ន ក្អាចត្ត្ូវបាន
សត្បើត្បាេ់ និងបានបង្ហាញ
និងរសបៀបដដលអន ក្អាចទទួ លបានលទធ ភាពសត្បើត្បាេ់ព័ត្៌មានសនេះ។
េូមពិនិត្យសេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះសោយត្ប ុងត្បយ័ត្ន។
សេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះពណ៌នាអំពីការអនុវត្ត ឯក្ជនភាពរបេ់នាយក្ដ្ឋាន
County

Multnomah
County។

ននសេវាក្ម្ម ម្នុេស

សយើងត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវសដ្ឋយចាប់សដើម្បីរក្ាឯក្ជនភាពននព័ត្៌មានេុខភាពដដលបានការពាររប
េ់អនក្
(“ព័ត្៌មាន”)
និងសដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអន ក្នូ វសេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះ។
សយើងត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យស្វ តា
ើ ម្លក្ខ ខណឌននសេចក្ដ ជ
ី ូ នដំណឹងដដល
មានេុពលភាពនាសពលបចចុបបនន ។ សេចក្ដ ជ
ី ូ នដំណឹងសនេះមានេុពលភាពសៅនងៃទី 23 ដខក្ញ្ញា
ឆ្នំ

2013។

សយើងរក្ាេិទធិដក្ដត្បសេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះ។

ការដក្ដត្បណាម្ួ យនឹងអនុវត្ត ចំសពាេះព័ត្៌មានដដលសយើងមានរ ួចស ើយអំពីអនក្។
សយើងនឹងដ្ឋក្់ចាប់ងត្ចម្ល ងបចចុបបនន ននសេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះសៅក្ដនល ងដដលសេវាក្ម្ម ត្ត្ូវបា
នផ្ដ ល់ឲ្យ និងសៅសលើសេ ទំព័រ៖ www.multco.us/hipaa។

េិទធិរបេ់អនក្
ការពិនិត្យ
និងចាប់ថត្ចមល ង៖
ឬងត្ចម្ល ងព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ដដលមានសៅក្នុង
“េំណុំឯក្សារដដលបានរក្ាទុក្”

អន ក្មានេិទធិពិនត្
ិ យ
“េំណុំឯក្សារដដលបានរក្ាទុក្”។

េឺជាឯក្សារម្ួ យត្ក្ ុម្ដដលត្ត្ូវបានសត្បើត្បាេ់សដើម្បីស្វ ើសេចក្ដ ីេសត្ម្ចអំពីអនក្។
សយើងអាចក្ំណត្់ព័ត្៌មានដដលអន ក្អាចពិនិត្យ
ឬងត្ចម្ល ងសៅក្នុងកា
លៈសទេៈដដលបានក្ំណត្់។
ត្បេិនសបើសយើងក្ំណត្់េិទធិរបេ់អនក្សដើម្បីពិនត្
ិ យ
ឬងត្ចម្ល ង
អន ក្អាចសេន ើេុំជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរេត្មាប់ការពិនត្
ិ យសលើសេចក្ដ ីេសត្ម្ចសនាេះ។
ឯក្សារងត្ចម្ល ងអាចត្ត្ូវបានផ្ដល់ឲ្យអន ក្
ឬភាេីទីបីដដលអន ក្ក្ំណត្់អត្ត េញ្ញាណសៅក្នុងទត្ម្ង់សអឡិចត្ត្ូនច
ិ
ឬត្ក្ដ្ឋេ សដ្ឋយសោង
តាម្េំសណើរបេ់អនក្
និងបសចេ ក្ វ ិទាដដលឯក្សារត្ត្ូវបានរក្ាទុក្។
េំសណើរបេ់អនក្ត្ត្ូវដត្ស្វ ើសឡើងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
សយើងអាចជួ យអន ក្ស្វ ើេំសណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
សយើងអាចេិត្ត្បាក្់ពីអនក្េត្មាប់ចាប់ងត្ចម្ល ង។
វវ សសធននក្មម ៖
អន ក្មានេិទធិសេន ើេុំសយើងឲ្យផ្លលេ់បដ ូរព័ត្មា
៌ នម្ួ យចំនួនសៅក្នុងេំណុំឯក្សារ
ដដលបានក្ំណត្់របេ់អនក្ដដលអន ក្សជឿថាម្ិនត្ត្ឹម្ត្ត្ូវ
ឬម្ិនសពញសលញ។
េំសណើរបេ់អនក្ត្ត្ូវស្វ ើសឡើងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
និងផ្ដល់នូវស ត្ុផ្ល។
សយើងអាចជួ យអន ក្ស្វ ើេំសណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
សយើងនឹងត្បាប់អនក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរត្បេិនសបើសយើងបដិសេ្េំសណើរបេ់អនក្
ស ើយអន ក្មានេិទធិស្ល ើយត្បសៅនឹងការបដិសេ្របេ់សយើង។
អន ក្មានេិទធិផ្ងដដរសដើម្បីមានេំសណើរបេ់អនក្ ការបដិសេ្ និងសេចក្ដ ីដងលងការននការម្ិន
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Department of County Human Services
ត្ពម្សត្ពៀងគ្នន
អនាេត្។

ត្បេិនសបើមាន

បានបញ្ចល
ូ ក្នុងការសចញផ្ាយឯក្សាររបេ់អនក្នាសពល

គណសនយយ៖
អន ក្មានេិទធិសេន ើេុំបញ្ជ ីននការបង្ហាញជាក្់លាក្់អំពីព័ត្៌មានរបេ់អនក្សៅក្នុងេំណុំឯក្សារដដល
បានក្ំណត្់របេ់អនក្។
បញ្ជ ីនង
ឹ ម្ិនបញ្ចល
ូ ការបង្ហាញដដលបានស្វ ើសឡើងេត្មាប់ការពាបាល
ការទូ ទាត្់ត្បាក្់
ឬការដងរក្ាេុខភាព
ការបង្ហាញដដលបានស្វ សើ ឡើងចំសពាេះអន ក្
ឬបុេគលដដលពាក្់ព័នធនឹងការដងរក្ារបេ់អនក្
ឬការទូ ទាត្់ត្បាក្់េត្មាប់ការដងរក្ា។
6

វានឹងម្ិនបញ្ចល
ូ ផ្ងដដរនូ វការបង្ហាញដដលបានស្វ ើសឡើងម្ុនរយៈសពល

ឆ្នំ

ម្ុនកាលបរ ិសចេ ទននការសេន ើេុំ
ពាក្់ព័នធនឹងេិទធិអនុញ្ញាត្
ជាដផ្ន ក្ម្ួ យននេំណុំទិននន័យដដលមានក្ំណត្់
ពាក្់ព័នធនឹងការេត្ម្ួ លការដក្ត្ត្ម្ូវ
ការបង្ហាញសដ្ឋយនចដនយ
ការបង្ហាញដដលបានស្វ ើសឡើងេត្មាប់េនត ិេខ
ុ ជាត្ិ
ឬការេមាៃត្់
ឬការបង្ហាញដដលបានស្វ សើ ឡើងម្ុននងៃទី

14

េំសណើរបេ់អនក្ត្ត្ូវស្វ ើសឡើងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
សយើងអាចជួ យអន ក្ស្វ ើេំសណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។

ដខសម្សា

ឆ្នំ

2003។

សយើងអាចេិត្ត្បាក្់ពីអនក្ត្បេិន

សបើអនក្សេន ើេប
ុំ ញ្ជ ីសត្ចើនជាងម្ដ ងសរៀងរាល់ 12 ដខ។

ការក្ំណត្់៖ អន ក្អាចមានេិទធិសេន ើឲ្យសយើងក្ំណត្់រសបៀបដដលព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ត្ត្ូវបានសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញ។
សយើងម្ិនត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវឲ្យទទួ លយក្េំសណើរបេ់អនក្
ស ើយសយើងម្ិនអាចស្វ ដ
ើ ូ សចន េះសដ្ឋយមានក្រណីសលើក្ដលងម្ួ យ។
អន ក្អាចសេន ើេុំថាព័ត្៌មានរបេ់អនក្ម្ិនត្ត្ូវ
បានដចក្រំ ដលក្ជាម្ួ យដផ្នការេុខភាពសៅសពលអន ក្
ឬអន ក្ណាមានក្់ដដលត្ំណាងឲ្យអន ក្ទូ ទាត្់ត្បាក្់នងលសេវាក្ម្ម របេ់អនក្ត្េប់ចំនួន និងការសត្បើត្បាេ់
ឬការបង្ហាញេឺេត្មាប់ការទូ ទាត្់ត្បាក្់
ឬការដងរក្ាេុខភាព
និងម្ិនត្ត្ូវបានត្ត្ម្ូវសដ្ឋយចាប់។
េំសណើរបេ់អនក្ត្ត្ូវស្វ ើសឡើងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
សយើងអាចជួ យអន ក្ស្វ ើេំសណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
ការទំនាក្់ទំនងេមាាត្់៖
អន ក្មានេិទធិសេន ើឲ្យសយើងស្វ ើការទំនាក្់ទំនងជាម្ួ យអន ក្សៅក្ដនល ងជាក្់លាក្់សៅក្នុងរសបៀបជាក្់
លាក្់ម្ួយ។ អន ក្ត្ត្ូវដត្បញ្ញជក្់រសបៀប ឬទីក្ដនល ងដដលអន ក្ចង់ឲ្យសេទំនាក្់ទន
ំ ង។ ជាឧទា រណ៍
អន ក្អាចសេន ើថាសយើងទំនាក្់ទំនងអន ក្សៅក្ដនល ងការង្ហរ។
សយើងនឹងផ្ដល់េំសណើេម្ស ត្ុផ្លណាម្ួ យ។
សេចក្ដ ីជូនដំណង
ឹ ៖
អន ក្មានេិទធិទទួ លបានចាប់ងត្ចម្ល ងជាត្ក្ដ្ឋេននសេចក្ដ ីជូនដំណឹង
សនេះបនាាប់ពីការសេន ើេ។ុំ
សេចក្ដ ីជូនដំណឹងសនេះអាចត្ត្ូវបានស្វ ើឲ្យអាចរក្បានសៅក្នុងភាសាសផ្សងសទៀត្
និងទត្ម្ង់ដដលអាចជំនួេគ្ននបាន។
សេចក្ដ ីជូនដំណង
ឹ ដដលរំសោភ៖
អន ក្មានេិទធិឲ្យសេជូ នដំណឹងសៅក្នុងក្រណីដដលសយើងរក្ស ញ
ើ ការរំសលាភសលើព័ត្៌មានដដលគ្នមនេ
នត ិេុខ។
ការបដ ឹង៖
អន ក្មានេិទធិដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹងត្បេិនសបើអនក្សជឿថាសយើងបានរំសលាភេិទធិឯក្ជនភាពរបេ់អនក្។
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អន ក្អាចដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹងសៅម្ន្រនតីឯក្ជនភាពរបេ់សយើង
ឬសៅសលខាននត្ក្េួ ងេុខាភិបាល
និងសេវាក្ម្ម ម្នុេសេ រដា អាសម្រ ិក្។
សយើងនឹងត្បត្ត្បឆ្ំងនឹងអន ក្េត្មាប់ការដ្ឋក្់ពាក្យបណដឹង។

រសបៀបដដលសយើងអាចសត្បើត្បាេ់ និងបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្សោយ
គ្មមនការអនុញ្ញាត្របេ់អនក្
ការពាបាល៖ សយើងអាចសត្បើត្បាេ់ ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្សៅសពលចំបាច់សដើម្បីផ្ដល់ឲ្យ
អន ក្នូ វការពាបាល
និងសេវាក្ម្ម េុខភាព។
ជាឧទា រណ៍
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ដល់អនក្ផ្ដលកា
់ រដងទា ំេុខភាពសផ្សងសទៀត្ដដលពាក្់ព័នធសៅ
ក្នុងការពាបាលរបេ់អនក្។
ការទូ ទាត្់ត្បាក្់៖ សយើងអាចសត្បើត្បាេ់ ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្សដើម្បីសេន ើេុំឲ្យទូ ទាត្់ត្បាក្់
ឬទទួ លការទូ ទាត្់ត្បាក្់េត្មាប់សេវាក្ម្ម ដដលអន ក្ទទួ លបាន។
ជាឧទា រណ៍
សដើម្បីបញ្ជន
ូ ការទាម្ទារ។
ការដថរក្ាេុខភាព៖
សយើងអាចសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្េត្មាប់ត្បត្ិបត្ត ិការអាជីវក្ម្ម ។
ជាឧទា រណ៍
សយើងអាចសត្បើត្បាេ់ពត្
័ មា
៌ នរបេ់អនក្ដដលទាក្់ទងនឹងការស្វ កា
ើ រវាយត្នម្ល េុណភាព
និងេក្ម្ម ភាពស្វ ើឲ្យត្បសេើរ និងេត្មាប់សេវាក្ម្ម ត្េប់ត្េងេំណុំសរឿង។
ដែនការដថរក្ាេុខភាពដដលបានសរៀបចំ៖
សយើងចូ លរ ួម្សៅក្នុងដផ្នការដងរក្ាេុខភាពដដលបានសរៀបចំ

(OHCA)

និងអាចសត្បើត្បាេ់

ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្ដល់េមាជិក្ននដផ្នការទា ំងសនាេះដូ ចបានអនុញ្ញាត្សដ្ឋយចាប់ភា
ពអាចទទួ លខុេត្ត្ូវ
សៅក្នុងកាលៈសទេៈខល េះ

និងភាពង្ហយត្េួ លអនុវត្ត ការធានារា៉ាប់រងេុខភាព
សយើងសត្បើត្បាេ់ត្បព័នធ

េត្មាប់ឯក្សារេុខភាពសអឡិចត្ត្ូនិច

និងសេវាក្ម្ម របេ់េមាជិក្

(HIPAA)។
OHCA

និងការេត្ម្បេត្ម្ួ លបញ្ញជក្់ពីការពាបាល។

សយើងអាចដចក្រំ ដលក្ព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ជាម្ួ យេមាជិក្

OHCA

េត្មាប់ការដងរក្ាេុខភាពរ ួម្របេ់ OHCA។

បុគគលដដលពាក្់ព័នធនឹងការដថរក្ារបេ់អនក្
ឬការទូ ទាត្់ត្បាក្់េត្មាប់ការដថរក្ារបេ់អនក្៖
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ដល់ត្េួ សារ
អន ក្ត្ំណាងផ្លាល់របេ់អនក្
ឬអន ក្សផ្សងសទៀត្ដដលពាក្់ព័នធនឹងការដងរក្ារបេ់អនក្
ឬការទូ ទាត្់ត្បាក្់េត្មាប់ការដងរក្ាត្បេិនសបើអនក្ផ្ដល់ការអនុញ្ញាត្សដ្ឋយមាត្់
ឬសផ្សងពីសនេះម្ិនជំទាេ់។
ត្បេិនសបើអនក្ម្ិនអាចស្វ សើ េចក្ដ ីេសត្ម្ចអំពកា
ី រដងរក្ាេុខភាពសដ្ឋយខល ួនឯង
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ជាការចំបាច់ត្បេិនសបើសយើងសជឿថាវាេថ ិត្សៅក្នុងចំណាប់អា
រម្ម ណ៍ត្បសេើរបំផ្ត្
ុ របេ់អនក្។
េក្មម ភាពេុខភាពធធារណៈ៖
សយើងអាចសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានអំពអ
ី ន ក្េត្មាប់េក្ម្ម ភាពេុខភាពសាធារណៈ។
ជាឧទា រណ៍
ការបង្ហាញដដលបានស្វ ើសឡើងេត្មាប់សគ្នលបំណងក្នុងការបង្ហារ ឬត្េប់ត្េងជម្ៃ ឺ ការរងរបួ េ
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ពិការភាព
ការរំសលាភ
ឬការស្វ េត្បដ េ។
េក្ម្ម ភាពទា ំងសនេះរ ួម្មានេក្ម្ម ភាពទា ំងឡាយដដលបសងា ើត្សឡើងសដ្ឋយការបរ ិចេេេរ ីរាងគ
ឬជាលិកា
និងសេវាក្ម្ម ដូរ
(សបេះដូ ង
សងលម្
ើ
ដេបក្)
េក្ម្ម ភាពទា ំងឡាយដដលបសងា ើត្សឡើងសដ្ឋយអន ក្ស្វ ើសកាេលយវ ិច័យេព
ត្បធានេុខាភិបាល
និងត្បធានបុណយេព
និងេក្ម្ម ភាពទា ំងឡាយដដលចំបាច់សដើម្បីសចៀេវាងការេំរាម្ក្ំដ ង្ៃ ន់្ៃរដល់េុខភាព
និងេុវត្ថ ិភាពរបេ់អនក្ ឬអន ក្សផ្សងសទៀត្។
េក្មម ភាពដថរក្ាេុខភាព៖
េក្ម្ម ភាពទា ំងសនេះរ ួម្មានេវនក្ម្ម
ដងរក្ាេុខភាព។

សយើងអាចបង្ហាញព័ត្៌មានដល់ភានក្់ង្ហរដងរក្ាេុខភាព។
និងការពិនិត្យេត្មាប់រដ្ឋាភិបាលសដើម្បីតាម្ដ្ឋនត្បព័នធ

ដំសណើរការែល វូ ចាប់៖
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នអំពីអនក្សៅក្នុងការស្ល យ
ើ ត្បសៅនឹងសេចក្ដ ប
ី ង្ហគប់របេ់ត្លា
ុ ការ
ដីកា
េំសណើរបក្េំស ញ
ើ
េក្ម្ម ភាពនានាដដលទាក្់ទងនឹងផ្លត្បសោជន៍ជាេំណងរបេ់ក្ម្ម ក្រ
ឬសគ្នលបំណងផ្ល វូ ចាប់សផ្សងសទៀត្។
ការអនុវត្ត ចាប់៖ សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នអំពីអនក្ដល់នេរបាល ឬម្នុេសសផ្សងសទៀត្ដដល
អនុវត្ត ចាប់សៅសពលការបង្ហាញសនេះត្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្
ឬត្ត្ូវការសដ្ឋយចាប់។
សយើង
អាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នសដើម្បីស្វ ើរបាយការណ៍ឧត្ក្ិដាក្ម្ម សៅសលើអគ្នររបេ់សយើង។
ការត្ធវត្ាវ៖
សត្កាម្កាលៈសទេៈជាក្់លាក្់ម្ួយចំនួន
សយើងអាចសត្បើត្បាេ់
និងបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្េត្មាប់ការត្សាវត្ជាវដដលបានយល់ត្ពម្
សដ្ឋយការពិនិត្យរបេ់សាថប័ន
ឬត្ក្ ុម្ត្បឹក្ាឯក្ជនភាព
ឬតាម្រយៈការអនុញ្ញាត្ដដលបានចុេះ ត្ថ សលខសដ្ឋយអន ក្។
មនុេសដដលសៅាមួ យគ្មន៖
ឬសត្កាម្ការ ឃ
ុំ ំងននការអនុវត្ត ចាប់
ឬអនុញ្ញាត្សដ្ឋយចាប់។

ត្បេិនសបើអនក្េឺជាអន ក្សៅក្នុងេុក្ជាម្ួ យគ្នន
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្៌មានតាម្ការត្ត្ម្ូវ

េមាគមន៍អាជីវក្មម ៖
សៅក្នុងសាថនភាពម្ួ យចំនួន
សយើងអាចត្ត្ូវការសដើម្បីបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្ដល់េមាេម្ន៍អាជីវក្ម្ម
ដូ ចជាអន ក្បក្ដត្ប
ឬអន ក្ត្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យការធានារា៉ាប់រងេុណភាព
ដូ សចន េះវាអាចបំសពញសេវាក្ម្ម ត្ំណាងឲ្យសយើង។
សយើងនឹងមានក្ិចេត្ពម្សត្ពៀងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាម្ួ យេមាេម្ន៍អាជីវក្ម្ម
ដដលត្ត្ម្ូវឲ្យេមាេម្ន៍ការពារឯក្ជនភាពននព័ត្៌មានរបេ់អនក្សត្កាម្ការការពារឯក្ជនភាព
ដូ ចគ្ននដដលសយើងផ្ដល់ឲ្យ។
េនត ិេុខក្ងទ័ព
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្តាម្ត្ត្ម្ូវការសដ្ឋយម្ន្រនតីក្ងទ័ព
ឬដល់ម្ន្រនតេ
ី
ព័នធដដលបានផ្ដល់េិទធិអនុញ្ញាត្េត្មាប់េនត ិេុខជាត្ិ
យក្ការេមាៃត្់។

និងាត្ិ៖
និងេក្ម្ម ភាព

ក្ិចចខិត្ខំត្បឹងដត្បងបនថ យសត្គ្មេះមហនត រាយ៖
លុេះត្តាដត្អន ក្បដិសេ្
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្ដល់អនក្ផ្ដលកា
់ រដងរក្ាេុខភាពសផ្សងសទៀត្
ឬដល់អងគ ភាពដដលជួ យសៅក្នុងក្ិចេខិត្ខំត្បឹងដត្បងបនថ យសត្គ្នេះម្ នត រាយសដើម្បីេត្ម្បេត្ម្ួ ល
ដល់ការដងរក្ា។
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្ជាការចំបាច់សដើម្បីក្ំណត្់អត្ត េញ្ញាណ
ក្ំណត្់ទីតាំង
និងជូ នដំណឹងអំពីេមាជិក្ត្េួ សារ
អន ក្ការពារ
DCHS_Notice_of_Privacy_Practices_Khmer_2014_v.1

Page 4 of 5

Department of County Human Services
ឬម្នុេសសផ្សងសទៀត្ដដលទទួ លខុេត្ត្ូវចំសពាេះការដងរក្ា ទីតាំង លក្ខ ខណឌ ឬការសាលប់របេ់អនក្។
េំណុំទិននន័យដដលបានក្ំណត្់៖
សយើងអាចបង្ហាញព័ត្មា
៌ នដដលបានក្ំណត្់ដល់ភាេីទីបីេត្មាប់សគ្នលបំណងដេវ ងរក្
េុខភាពសាធារណៈ
ឬការដងរក្ាេុខភាព។
ការបង្ហាញសនេះនឹងម្ិនបញ្ចល
ូ ព័ត្៌មានណាម្ួ យដដលអាចត្ត្ូវបានសត្បើត្បាេ់
សដើម្បីក្ំណត្់អត្ត េញ្ញាណអន ក្សដ្ឋយផ្លាល់។
ការបង្ហាញសោយចចដនយ៖
ការបង្ហាញសដ្ឋយនចដនយននព័ត្៌មានរបេ់អនក្អាចសក្ើត្មាន
ជាអនុផ្លននការសត្បើត្បាេ់
និងការបង្ហាញដដលបានអនុញ្ញាត្។
ជាឧទា រណ៍
អន ក្ទេសនក្ិចេសៅត្ំបន់ផ្ដល់សេវាក្ម្ម អាចឮស្មេះរបេ់អនក្ដដលបានសៅសៅក្ដនល ងរង់ចំ។
ត្ត្មូការ
ឬអនុញ្ញាត្សោយចាប់៖
សយើងអាចសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្សៅសពលបានអនុញ្ញាត្
ឬត្ត្ម្ូវសដ្ឋយចាប់េ ព័នធ
ចាប់រដា
ឬចាប់ក្នុងម្ូ លដ្ឋាន។
ការែសពវ ែាយទីែារ៖
សយើងអាចទំនាក្់ទំនងជាម្ួ យអន ក្ទល់ម្ុខគ្ននអំពីផ្លិត្ផ្ល
ឬសេវាក្ម្ម ដដលស្វ ើឲ្យអន ក្ចប់អារម្ម ណ៍
ឬផ្ដលឲ្
់ យអន ក្នូ វអំសណាយសលើក្ទឹក្ចិត្តននត្នម្ល ្ម្ម តា។
សត្ៅពីសនាេះ
សយើងម្ិនសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្េត្មាប់ការផ្សពវ ផ្ាយទីផ្ារសដ្ឋយគ្នមនការអនុញ្ញាត្ពីអនក្សឡើយ។

ការបង្ហាញដដលត្ត្ូវការការអនុញ្ញាត្ាោយលក្ខ ណ៍អក្សររបេ់អនក្
ចាប់សែសងសទៀត្ដដលការពារព័ត្៌មានេុខភាព៖
ចាប់សផ្សងសទៀត្អាចត្ត្ូវការការអនុញ្ញាត្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សររបេ់អនក្
សដើម្បីបង្ហាញព័ត្មា
៌ នរបេ់អនក្អំពីេុខភាពផ្ល វូ ចិត្តម្ួយចំនួន
ការពាបាលការសត្បើត្បាេ់អាល់ក្ុល
និងសត្េឿងសញៀន
ឬការពាបាលសម្សរាេ ុីវ/សអដេ៍

ការស្វ ើសត្េត
និងការស្វ ើសត្េត ដ សន។

សយើងត្ត្ូវដត្ទទួ លបានការអនុញ្ញាត្េត្មាប់ការសត្បើត្បាេ់
និងការបង្ហាញក្ំណត្់ស ត្ុការពាបាលចិត្តត្ិក្ច
ិ េ និងការលក្់ព័ត្៌មានរបេ់អនក្។
ការសត្បើត្បាេ់
និងការបង្ហាញសត្ៅពីព័ត្មា
៌ នដដលបានអនុញ្ញាត្ទា ំងសនាេះនឹងត្ត្ូវបានស្វ ើសឡើងសដ្ឋយការអនុ
ញ្ញាត្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សររបេ់អនក្ដត្បុសណា
ណ េះ។
ត្បេិនសបើអនក្អនុញ្ញាត្ឲ្យសយើងសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្
អន ក្អាចលុបសចលការអនុញ្ញាត្សនាេះ
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
សៅសពលណាម្ួ យ។ ត្បេិនសបើអនក្លុបសចលការអនុញ្ញាត្របេ់អនក្ សយើងនឹងដលងសត្បើត្បាេ់
ឬបង្ហាញព័ត្៌មានរបេ់អនក្េត្មាប់សគ្នលបំណងដដល
បានផ្ដល់ឲ្យសៅក្នុងការលុបសចលជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
ការលុបសចលនឹងម្ិនបេះពាល់
ដល់ការបង្ហាញដដលបានស្វ ើសឡើងកាលពីម្ុនសៅក្នុងការពឹងពាក្់សលើការអនុញ្ញាត្របេ់អនក្។

េត្មាប់ព័ត្មា
៌ នបដនថ ម
ត្បេិនសបើអនក្មានេំណួរណាម្ួ យអំពីសេចក្ដ ជ
ី ូ នដំណឹងសនេះ

ឬត្ត្ូវការព័ត្មា
៌ នបដនថ ម្

េូ ម្ទំនាក្់ទំនងម្ក្ម្ន្រនតដី ផ្នក្ឯក្ជនភាព Multnomah County ដដលមានអាេយដ្ឋាន 421
SW Oak ផ្ល វូ Suite 240, Portland, OR 97204 ឬទូ រេ័ពាសៅកាន់សលខ 503-988-3691។
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