ေက်ာင္းတြင္း သြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
CHOMPERS! သြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

828-7583

*သြားစစ္ေဆးမွဳမ်ား နွင့္ ဓါတ္မွန္မ်ား*
* သြားသန္႔စဥ္မွဳမ်ား ႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ကုထုံးမ်ား*
*သြားေစ့မွဳမ်ား*
*သြားျပင္ဆင္မွဳမ်ား (အေပါက္ဖာျခင္း)*
*ခံတြင္းက်န္းမာေရး ပညာေပး*
*အဆင့္ျမင့္ ကုသမွဳမ်ားအတြက္ ညႊန္းခ်က္မ်ား*
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေဖါင္အား လစ္လပ္မွဳမရွိေအာင္ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အိတ္ဆိုက္ ကုန္က်စရိတ္မွ ေပးစရာမလိုပါ။
သြားက်န္းမာေရး အာမခံ မရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း စရိတ္ၿငိမ္း ကုသေပးမည္။

ပါဝင္ကူညီ ေထာက္ပ့ံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

CHOMPERS! သြာ းက်န္း မာေရး အစီ အ စဥ္
BAKER VICTORY DENTAL CENTER
716-828-7583
CHOMPERS သြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိသားစုသြားဆရာဝန္ မရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား
သြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ရာသက္ပန္ သြားေဆးခန္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင့္တြင္ သြားဆရာဝန္ရွိပါက ထိုဆရာဝန္နွင့္ ဆက္လက္ျပသပါ။
ကေလးအမည္။ ______________________________ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္။ ___________________
______

ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးသည္ တခါမွ သြားဆရာဝန္ မျပဘူးပါ။

______

ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးတြင္ လက္ရွိကုသေပးေနသည့္ ပုံမွန္ သြားဆရာဝန္ မရွိပါ။

______

လြန္ခဲ့သည့္ ၆လအတြင္းတြင္ ကၽြန္ဳပ္၏ကေလးသည္ သြားဆရာဝန္ထံသို႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။
သြားဆရာဝန္အမည္။ _________________________ ဖုန္းနံပါတ္။ _________________
လိပ္စာ။_____________________________________________________________
သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းသြားဆရာဝန္နွင့္ ျပသဘူးပါသလား?

ျပဘူးသည္/မျပဘူးပါ

လူမ်ိဳး/မ်ိဳးႏြယ္စု (စာရင္းျပဳစုရန္ အတြက္သာ) သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလုံးကို ေျဖဆိုပါ _____ လူျဖဴ

_____ လူမည္း/အာေဖရိကန္ အေမရိကန္

_____ အာရွတိုက္သား

_____ စပိန္မ်ိဳးႏြယ္

_____ အေမရိကန္ အင္ဒီယန္း/အလားစကန္ႏြယ္ဖြား
_____ ဟာဝါယန္းႏြယ္ဖြား/ပစိဖိန္ကၽြန္းသား

ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳျခင္း







ကၽြန္ဳပ္၏ကေလးအား သြားစစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊ သန္႔စဥ္ျခင္း၊ ဖလိုရိုက္၊ သြားဖာျခင္း၊ နွင့္ သြားျဖည့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳတို႔ကို ေပးရန္ သေဘာတူသည္။



ကၽြန္ဳပ္ ကေလး၏ သြားက်န္းမာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသူနာျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံသို႔ မွ်ေဝနိဳင္ကာ၊ ၄င္းနွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးတို႔ကို CHOMPERS တြဲဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း လုံၿခံဳစြာ သိမ္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။






အကယ္၍ ကၽြန္ဳပ္ ကေလး၏ သြားအား နွဳတ္ရန္ လိုအပ္လာပါက၊ ထိုဝန္ေဆာင္မွဳမေပးမည္ ကၽြန္ဳပ္အား ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သည္။
ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးသြားအေပါက္ဖာရန္အတြက္ ေဒသထြက္ ထုံေဆးျဖစ္ေသာ “novocaine” အား အသုံးျပဳနိဳင္လည္းရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

ဤသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ကၽြန္ဳပ္၏ကေလး တက္ေရာက္ေနသည့္ ဤေက်ာင္း၏ စာသင္နွစ္ တ(၁)နွစ္တိတိ အႀကံဳးဝင္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။
ကေလး၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါမူ၊ သြားကုသေပးသူ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသူနာျပဳထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္မွာ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏
တာဝန္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ဳပ္တြင္ သြားက်န္းမာေရး အာမခံ ရွိခဲ့ပါက ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေငြစာရင္း တင္ျပေတာင္းခံခြင့္ကို ေပးအပ္ပါသည္။
Baker Victory Dental Center ၏ လုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ဳပ္အား ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

Baker Victory Dental Center မွ ကၽြန္ဳပ္ကေလး၏ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္
အစီအစဥ္ စိစစ္ေရးတို႔အတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါသည္။
ကၽြန္ဳပ္မွ သြားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာဖတ္ရွဳ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးအား CHOMPERS သြားအစီအစဥ္တြင္
ပါဝင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးအား CHOMPERS အစီအစဥ္တြင္
ပါဝင္ခြင့္ ေပးသည္။

ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးအား ပါဝင္ခြင့္မေပးပါ။

မိဘ အုပ္ထိန္းသူ၏ လက္မွတ္

မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ အမည္

ကေလးနွင့္ ေတာ္စပ္ပုံ

ယေန႔ ေန႔စြဲ

CHOMPERS! သြာ းက်န္ း မာေရး အစီ အ စဥ္
BAKER VICTORY DENTAL CENTER
716-828-7583
ကေလးအမည္။

ေမြးေန႔။

လိပ္စာ။
(အိမ္)ဖုန္း။

က်ား / မ

ၿမိဳ႕။

စာပို႔အမွတ္။
အတန္း။

ဆိုရွယ္#
ေက်ာင္း။
_____-_____-______

မိဘအမည္။

ဆဲလ္ဖုန္း။

မိဘ အီးေမလ္းလိပ္စာ။

အလုပ္ဖုန္း။

AIDS/HIV
ေသြးလြန္ျခင္း
သတိေမ့ေျမာျခင္း
နွလုံး အားနည္းျခင္း
နွလံုးေရာဂါ
အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ
စိတ္ေရာဂါ

သင့္ကေလးတြင္ ေအာင္ပါ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရွိေနပါသလား?
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္

မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ

ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ
ေမြးရာပါ နွလုံးေရာဂါ
တက္ျခင္း
အၾကားအာရုံပ်က္ျခင္း
အူလမ္းေၾကာင္းျပသနာမ်ား
ခုခံအားက်ဆင္းျခင္း
ေသြးတိုးျခင္း
အဆစ္အစားထုိုး ကုသထားျခင္း

ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္
ရွိသည္

မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ

ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ရြင္းခ်က္မ်ား
ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
အဆစ္ေရာင္ အပူတက္ျခင္း
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
တီဘီေရာဂါ
အျမင္အာရုံ ျပသနာမ်ား
ေသြးေပါင္က်ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း

သင့္ကေလးအား အျပင္းအထန္ထိခိုက္မွဳေၾကာင့္ ေဆးရုံတင္၊ ခြဲစိတ္ကုသဘူးပါသလား? ဟုတ္သည္
ဘာအတြက္ေၾကာင့္ တင္တာလဲ / ဘယ္တုန္းကလဲ?

မဟုတ္ပါ

သင့္ကေလးသည္ ေန႔စဥ္ ေဆးဝါး ေသာက္သုံးေနရပါသလား?
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေန႔စဥ္သုံး ေဆးဝါးမ်ားကို ေဖၚျပေပးပါ။

မဟုတ္ပါ

(ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝုိင္းျပပါ) ဟုတ္သည္

သင့္ကေလးသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါတို႔နွင့္ ဓါတ္မတည့္သည္မ်ား ရွိပါသလား? (ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝုိင္းျပပါ)
ေလ့တက္စ္သားေရ သစ္ေစ့မ်ား ရာသီေပၚ သစ္ေစးမ်ား
အစားအစာ အနဳဇီဝေဆး
သင့္ကေလးတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ ရွိပါသလား?
အစီအစဥ္။
အာမခံမရွိ။

ရွိသည္ မရွိပါ
ပင္နီစလင္

မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ
မရွိပါ

အျခား

(ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝုိင္းျပပါ) ရွိသည္ မရွိပါ
ဆရာဝန္။

က်န္းမာေရး အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား
(သြားဘက္ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ မရွိ)

မယ္ဒီကိဒ္ အာမခံခ်က္။
ID #
(စာလုံး ၂လံုး၊ #၅ခု, စာလုံး၁လုံး၊ ဥပမာ AB12345C)
ျပင္ပ သြားအာမခံ
ID #

အစီအစဥ္ အမည္
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CHOMPERS! သြာ းက်န္ း မာေရး အစီ အ စဥ္
BAKER VICTORY DENTAL CENTER
716-828-7583

ေအာက္တြင္ပါရွိသည့္ ကြက္လပ္တြင္ သင့္ကေလး ယခင္ တေခါက္
ရရွိခဲ့သည့္ သြားကုသမွဳဆုိင္ရာ ေဖၚျပလိုသည္တို႔ကို ေရးသားပါ -

CHOMPERS! သြားက်န္းမာေရးအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

လုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားပါရွိသည့္ ေအာက္ပါ စာရြက္မ်ားကို
ၿဖဲယူ သိမ္းဆည္းထားပါ။

CHOMPERS! သြာ းက်န္ း မာေရး အစီ အ စဥ္
BAKER VICTORY DENTAL CENTER
716-828-7583
လုံၿခံဳစြာ ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ အစီအစဥ္ စိစစ္ေရးတို႔အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္
အခန္း A
လုံၿခံဳစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
နွင့္ အစီအစဥ္ စိစစ္ေရးတို႔အတြက္ အသုံးျပဳသြားခြင့္အား ကၽြန္ဳပ္မွ ေပးအပ္ပါသည္။
ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျ႔ပဳ တင္ျပသည့္ ေအးဂ်င္စီ
Baker Victory ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ - (716) 828-7583
ေအဂ်င္စီ လိပ္စာ။
780 Ridge Road
Lackawanna, NY 14218
အခန္း B

ဤခြင့္ျပဳခ်က္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား

1.

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အတြက္ အသုံးမျပဳမီ ကၽြန္ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ျပည္နယ္မွ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို နားလည္ပါသည္။

2.

ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအဂ်င္စီမွ အသုံးျပဳ၊ ေဖၚျပနိဳင္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။








ကၽြန္ဳပ္အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမွဳေပးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ကၽြန္ဳပ္၏ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမွဳတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊
ေအဂ်င္စီ၏ ကုသမွဳ ဝန္ေဆာင္မွဳ သို႔မဟုတ္ အျခား ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသူတို႔၏ ကုသစရိတ္တို႔အား ရယူေတာင္းခံခြင့္၊
ကၽြန္ဳပ္၏ က်န္းမာေရး အာမခံ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ခြင့္၊
ကၽြန္ဳပ္၏ က်န္းမာေရး အာမခံ အဖြဲအစည္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ထံမွ ကုသစရိတ္မ်ား ေတာင္းခံခြင့္၊
ကၽြန္ဳပ္ရရွိသည့္ ကုသမွဳ အရည္အေသြးအတြက္ စီစစ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္။

3.

ကၽြန္ဳပ္မွ ေဆးကုသမွဳ ခံယူရန္ အတြက္ ဤခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိရွိကာ၊ ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊
ေအဂ်င္စီမွ ဤခြင့္ျပဳခ်က္ကို လက္ခံရရွိၿပီးသည့္အေပၚ ကၽြန္ဳပ္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္
လိုအပ္သလို အေျခတည္ အသုံးျပဳနိဳင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

4.

ေအဂ်င္စီမွ အသုံးျပဳ၊ ေဖၚထုတ္တင္ျပမည့္ လုံၿခံဳစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို
ကုသမွဳ၊ ေပးေခ်မွဳ၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေအဂ်င္စီ လုံၿခံဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ
အသိေပးလႊာတြင္ ထပ္ေလာင္းေဖၚျပထားေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။

CHOMPERS! သြာ းက်န္း မာေရး အစီအ စဥ္
BAKER VICTORY DENTAL CENTER
716-828-7583

လူနာ၏ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
လူနာတဦးအေနျဖင့္ သင့္တြင္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္ 1.

သတင္းအခ်က္အလက္ မေပါက္ၾကားေရး အပါအဝင္၊ သိကၡာရွိစြာ ေလးေလးစားစား ကုသမွဳ ခံယူခြင့္။

2.

အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ အိမ္ေထာင္မွဳအေျခအေန၊ မ်ိဳးႏြယ္စု သို႔မဟုတ္ အစျပဳရာ တိုင္းျပည္၊ သို႔မဟုတ္
မသန္မစြမ္းမွဳ၊ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရွိခြင့္။

3.

စင္တာတြင္ ရရွိနိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအေၾကာင္း သိရွိခြင့္။

4.

ေဆးခန္းခ်ိန္ျပင္ပ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို သိရွိခြင့္။

5.

သင္၏ ဆရာဝန္ထံမွ သင္၏ ေလာေလာဆယ္ ေဆးစစ္တမ္း၊ ကုသခံယူမႈမွတ္တမ္း၊ ႏွင့္ ေဆးေဟာတမ္း အျပည့္အစံုကို သင္
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာနားလည္ႏိုင္မည့္ပံုစံျဖင့္ ရယူထားခြင့္၊ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ေဆးဝါးကုသမႈအရ သင့္အား အသိေပးရန္
အၾကံမျပဳထားလွ်င္ သင့္ကိုယ္စား သင့္ေတာ္ေသာ သူတဦးဦးထံ ၾကည့္႐ႈရယူနိဳင္ခြင့္။

6.

မည့္သည့္ ကုသခြင့္ကိုမွ် ခံရန္ယူရန္ အခြင့္မျပဳမီ၊ ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ထံမွ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ခြဲစိတ္မွဳဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိအက်၊
က်န္းမာေရးအား အထူးသက္ေရာက္နိဳင္သည့္ စြန္႔စားမွဳမ်ား၊ ကုသမွဳၾကာခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မကုိင္နိဳင္ခ်ိန္တို႔ အပါအဝင္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုံေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ အျခား ထင္ရွားသည့္ က်န္းမာေရးကုသမွဳ တစုံတရာ
ရွိခဲ့ပါမူ သင္မွ ေသျခာသည့္ အႀကံေပးမွဳ လက္ခံရရွိခြင့္။

7.

ဥပေဒအေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာထိ ေဆးကုသခံယူမႈအား ျငင္းဆိုႏို္င္ခြင့္၊ ႏွင့္ ေဆးကုသမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင့္လုပ္ရပ္၏
အက်ဳိးွဆက္ကို ႀကိဳတင္အသိေပး သိ႐ွိခြင့္။

8.

ကုသမွဳနွင့္ ေလွ်ာ္ကန္သည့္ အတိုင္းအတာနွင့္ အညီ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထားရွိခြင့္။ ဤသည္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ က်န္းမာေရး
ကုသမွဳေပးအပ္သူနွင့္ သင့္အၾကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ေပ။

9.

တရားဥပေဒ နွင့္ တတိယေပးအပ္သူ တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွအပ၊ သင့္၏ က်န္းမာေရး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လုံၿခံဳစြာ
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ထားရွိခြင့္။

10.

တရားဥပေဒ နွင့္ တတိယ ေပးအပ္သူ စာခ်ဳပ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုသည္မွအပ၊ သင့္က်န္းမာေရး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား အျခား
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးအပ္သူမ်ား နွင့္ ဖလွယ္နွီးေနွာမွဳအား အခြင့္ေပးခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခြင့္။

11.

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဥပေဒ အခန္း ၁၈၊ အပိုင္း ၅၀-၃ နွင့္အညီ၊ သင့္က်န္းမာေရး အေထာက္အထားမ်ားအား လက္ဝယ္ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။

12.

သင့္၏ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းအား ၾကည့္ရွဳခြင့္နွင့္၊ မိတၱဴရယူလိုပါက စင္တာထံမွ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ နွံဳးထားနွင့္ ေပးေခ်ကာ ရယူပိုင္ခြင့္။ သင့္မွ
ေငြမေပးနိဳင္ျခင္း တခုတည္းအေပၚ မူတည္၍ သင့္အား မိတၱဴေပးရန္ ျငင္းဆိုနိဳင္ျခင္း လုံးဝ မရွိေပ။

13.

ကုသမွဳအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို သိရွိခြင့္ရွိကာ၊ တတိယေပးအပ္သူမွ ျပန္လည္ သြင္းေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိခြင့္ရွိၿပီး၊ သက္ဆိုင္ပါက အခမဲ့
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ကုသမွဳ ခံယူခြင့္။

14.

သင့္ကုသမွဳနွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ေတာင္းခံခ်က္မ်ားအား၊ Baker Victory Healthcare Center မွ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ေျဖၾကားခ်က္ကို
ရရွိခြင့္။

15.

ေတာင္းခံလာပါက၊ ဤ႒ာနတြင္း သင့္ကုသမွဳတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္က်သည့္ က်န္းမာေရး နွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ သရုပ္သကန္ကို သိရွိခြင့္။

16.

သုေတသနတြင္ ပါဝင္မွဳအား ျငင္းပယ္နိဳင္ကာ၊ လူသားစမ္းသပ္မွဳ အေျချ႔ပဳ ကုထုံး သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မွဳတို႔ကို သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ
ေဆာင္ရြက္နိဳင္ျခင္း။

17.

ေငြေပးေခ်ေသာ အရင္းအျမစ္ကို အပထား၊ သင့္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံမႈအား စစ္ေဆး ႐ွင္းလင္း သိ႐ွိထားခြင့္။

18.

လူနာတေယာက္အေနႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို သိ႐ွိထားခြင့္။

19.

သင့္ရပိုင္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက Baker Victory Healthcare Center ၏ ဒါရိုက္တာထံသို႔
တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ စင္တာ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေက်နပ္အားရဖြယ္မရွိပါက နယူးေယာက္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး႒ာန
ရုံးစနစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ရုံးသုိ႔ (716) 847-4307 မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေခၚယူ တိုင္ၾကားနိဳင္သည္။

