BELLINGHAM FIRE DEPARTMENT (ਬਿੂਲੂ ਘਮ ਫੂਾਯਰ ਿੂਡਪੂਾਰਟਮ�ਟ)
Whatcom Medic One (ਵਟਕੌਮ ਮੈਿੂਡਕ ਵਨ)

1800 Broadway
Bellingham, WA 98225-3133
ਟੈਲੀ: (360) 778-8450 ਗਪਤ ਫੈਕਸ: (360) 778-8469

Bellingham Fire Department/Whatcom Medic One
(ਬੈਿੂਲਘਮ ਫਾਯਰ ਿੂਡਪਾਰਟਮ�ਟ/ਵਟਕੌ ਮ
ਮੈਿੂਡਕ ਵਨ)ਗ ੂੋਪ ਨੂੀਯਤੂਾ ਅਿੂਭਆਸ� ਦੂਾ
ਨ�ਿੂਟਸ
ਮਹੂ ਤਵਪੂਰਨ: ਇਹ ਨ�ਿੂਟਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਕ ਤੂਹੂਾਡੂ ਬੂਾਰੂ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ
ਜੂਾਣਕੂਾਰੂੀ ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਅਤ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਿੂਕਵ� ਕੂੀਤੂਾ ਜੂਾ ਸਕਦੂਾ ਹੂੈ ਅਤੂ ਤੂਸ�
ਇਸ ਜੂਾਣਕੂਾਰੂੀ ਤੂ ਕ ਿੂਕਵ� ਪਹੂੂਚ ਸਕਦੂ ਹੂੋ। ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕਇਸ ਦੂਾ ਪੂਨਰਿੂਨਰੂੀਖਣ ਸੂਾਵਧੂਾਨੂੀ ਨੂਾਲ ਕਰੂੋ।
ਬਿੂਲੂ ਘਮ ਫੂਾਯਰ ਿੂਡਪੂਾਰਟਮ�ਟ/ਵਟਕੂੌ ਮ ਮੂੈਿੂਡਕ ਵਨ (Bellingham Fire Department/Whatcom Medic
One (BFD/WMO)) ਤਹਾਡੀ ਿੂਨਜੀ ਿੂਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰ ਿੂਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਸਾਨ ਕਾਨਨ ਦਆਰਾ
ਿਅਜਹੀ ਿੂਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤ ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੂੀ ਹੂੈ, ਅਤੂ ਜੂੋ “ਸਰੂ ਿੂਖਅਤ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ” ਜ� “PHI” ਵਜ� ਜੂਾਣੂੀ ਜ�ਦੂੀ ਹੂੈ।
ਸੂਾਨ ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਇਹ ਵੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ ਿੂਕਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂ ਿੂਵਸ਼ੂ ਿੂਵੂਚ ਇਸ
ਦੂ ਨੂਾਲ ਨੂਥੂੀ ਿੂਵਸਤਰਤ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਿਅਭਆਸ� ਦੂਾ ਨ�ਿੂਟਸ (“ਨ�ਿੂਟਸ”) ਵੂੀ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰੂੀਏ ਜੂੋ ਸੂਾਡੂ
ਕੂਾਨਨੂੀ ਫਰਜ਼� ਅਤੂ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਿਅਭਆਸ� ਦੂਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿੂਰਹੂਾ ਹੂੈ।
ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਦੂਾ ਸਨਮੂਾਨ ਕਰਦੂ ਹ�, ਅਤੂ ਆਪਣੂ ਮਰੂੀਜ਼� ਬੂਾਰੂ ਸੂਾਰੂੀ ਿੂਸਹਤਦੂਖਭੂਾਲ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਨੂਾਲ ਿੂਧਆਨ ਨੂਾਲ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਦੂੀਆੂ ਸਖ਼ਤ ਨੂੀਤੂੀਆੂ ਦੂ ਤਿੂਹਤ
ਿੂਵਵਹੂਾਰ ਕਰਦੂ ਹ� ਿੂਜਹਨ� ਦੂਾ ਪੂਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਾਡੂ ਕਰਮਚੂਾਰੂੀ ਹਰ ਵਲ ਵਚਨਬਧ ਹਦ ਹਨ।
ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਇਸ ਦੂ ਨੂਾਲ ਨੂਥੂੀ ਿੂਵਸਤਰਤ ਨ�ਿੂਟਸ ਨ ਪੜ�ੂੋ। ਜੂ ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਇਸ ਬੂਾਰੂ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ
ਤ� ਸੂਾਡੂ HIPAA
ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਉਸ ਦੂ ਨੂਾਮਜ਼ਦ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਨੂਾਲ 360-778-8400 ਜ� medic@cob.org ‘ਤੂ ਸੂਪਰਕ
ਕਰੂੋ।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਗੂੋਪ ਨੂੀਯਤੂਾ ਅਿੂਭਆਸ� ਦੂਾ ਿੂਵਸਤਰਤ ਨ�ਿੂਟਸ
ਇਸ ਨ� ਿੂਟਸ ਦੂਾ ਉਦੂਸ਼: ਇਹ ਨ�ਿੂਟਸ ਤਹੂਾਡੂ ਕੂਾਨਨੂੀ ਅਿੂਧਕੂਾਰ� ਦੂਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੂਾ ਹੂੈ, ਤੂਹੂਾਨ
ਸੂਾਡੂ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਿਅਭਆਸ ਸਮਝੂਾ�ਦੂਾ ਹੂੈ, ਅਤੂ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਿੂਦੂਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਕ ਿੂਕਵ�
BFD/WMO ਨ ਤਹੂਾਡੂ ਬੂਾਰੂ PHI ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਅਤੂ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰਨਦ
ੀ ਇਜੂਾਜ਼ਤ ਿੂਦੂਤੂੀ ਜ�ਦੂੀ ਹੂੈ।
ਤੂਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂ ਉਪਯੂੋਗ ਅਤੂ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਜੂੋ ਅਸ� ਤੂਹੂਾਡੂ ਿਅਧਕੂਾਰ ਸ�ਪਣ ਦੂ ਿੂਬਨ� ਕਰ ਸਕਦੂ
ਹ�
BFD/WMO ਤਹੂਾਡੂ ਅਿੂਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣ ਦੂ ਿੂਬਨ�, ਜ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਇਤਰੂਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੂਾ ਮੂੌਕੂਾ
ਿੂਦੂਤੂ ਿੂਬਨ�, ਹੂਠ ਿੂਲਖੂ ਉਦੂਸ਼� ਲਈਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹਨ:

ਇਲਾ ਜ। ਇਸ ਿੂਵੂਚ ਮੂੂਹ-ਜ਼ਬੂਾਨੂੀ ਅਤੂ ਿੂਲਖਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਜੂੋ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂ ਬੂਾਰੂ ਹੂਾਸਲ ਕਰਦੂ ਹ�
ਅਤੂ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਹੂਾਲਤ ਅਤੂ ਸੂਾਡੂ ਵਲ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਿੂਦੂਤੂ ਗਏ ਇਲੂਾਜ ਦੂ ਸਬੂਧ ਿੂਵੂਚ
ਵਰਤਦੂ ਹ� ਿੂਜਹੂੀਆੂ ਚੀਜ਼�, ਅਤੂ ਹੂੋਰ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ (ਡੂਾਕਟਰ� ਅਤੂ ਨਰਸ� ਸਮੂਤ ਜੂੋ ਸੂਾਨ
ਆਦੂਸ਼ ਿੂਦੂਦੂ ਹਨ ਿੂਕ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂ ਲਈ ਇਲੂਾਜ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰੂੀਏ) ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ। ਇਸ ਿੂਵੂਚ ਉਹ
ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਵੂੀ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ ਜੂੋ ਅਸ� ਹੂੋਰ ਿੂਸਹਤ-ਦੂਖਭੂਾਲ ਕਰਮਚੂਾਰੂੀ-ਵਰਗ ਨ ਿੂਦੂਦੂ ਹ� ਿੂਜਸ
ਨ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਦੂਖਭੂਾਲ ਅਤ ਇਲੂਾਜ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਦੂ ਹ�, ਅਤੂ ਇਸ ਿੂਵੂਚ ਹਸਪਤੂਾਲ ਜ� ਛਟੂੀ ਕ�ਦਰ ‘ਤੂ
ਰੂਡੂੀਓ ਜ� ਟੂੈਲੂੀਫ਼ੂੋਨ ਦੂਆਰੂਾ PHI ਨ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨੂਾਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ, ਅਤੂ ਇਸ ਦੂ ਨੂਾਲ ਹਸਪਤੂਾਲ ਨ
ਉਸ ਿੂਲਖਤ ਿੂਰਕਾਰਡ ਦੂੀ ਇਕ ਕਾੂਪੂੀ ਦੂਣੂਾ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਜਸ ਨ ਅਸ�
ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਇਲੂਾਜ ਅਤੂ ਟ��ਸਪੂੋਰਟ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰਨ ਦੂ ਸਮ� ਦੂੌਰੂਾਨ ਿੂਤਆਰ ਕਰਦੂ ਹ�।

ਭਾਗਤਾ ਨ। ਇਸ ਿੂਵੂਚ ਿਅਜਹੂੀਆੂ ਿੂਿਕਰਆਵ� ਸ਼ੂਾਮਲ ਹਨ ਜੂੋ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਿੂਦੂ ਤੂੀਆੂ ਗਈਆੂ ਸੂਵੂਾਵ�
ਦੂਾ ਹਰਜੂਾਨੂਾ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ, ਿੂਜਸ ਿੂਵਚ ਤਹਾਡੀ PHI ਨ
ਿੂਵਵਿਸਥਤ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਕਪਨੀਆ ਨ ਿੂਬਲ ਦਰਜ ਕਰਨ (ਿੂਸੂਧੂ ਜ� ਤੂੀਜੂੀ ਿੂਧਰ ਦੂੀ ਿੂਬਿੂਲੂ ਗ ਕੂਪਨੂੀ
ਦੂ ਦੂਆਰੂਾ), ਿੂਦੂਤੂੀ ਗਈਆੂ ਸੂਵੂਾਵ� ਲਈ ਦੂਾਅਵੂਾ ਕੀਤੂ ਿੂਬਲ� ਦੂਾ ਪ�ਬੂਧ ਕਰਨ,
ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਜ਼ਰੂਰੂੀ ਿੂਨਰਧੂਾਰਨ ਅਤੂ ਪੂਨਰ-ਿੂਨਰੂੀਖਣ ਨ ਕਰਨ, ਉਪਯੂੋਗਤੂਾ ਪੂਨਰਿੂਨਰੂੀਖਣ� ਨ ਕਰਨ, ਅਤੂ ਬਕੂਾਇਆ ਖੂਾਿੂਤਆੂ ਨ ਇਕੂਤਰ ਕਰਨ ਿੂਜਹੂੀਆੂ ਚੀਜ਼� ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੂਦੂੀਆੂ
ਹਨ।

ਿਾਸਹਤ-ਦਾਖਭਾ ਲ ਕਾ ਰਜਿਾਵਧਾ ਆਾ। ਇਸ ਿੂਵੂਚ ਗੂਣਵੂਤੂਾ ਤਸੂਲੂੀ ਿੂਿਕਰਆਵ�, ਲੂਾਈਸ�ਸ
ਦਣੂਾ,ਅਤੂ ਿੂਸੂ ਖਲੂਾਈ ਪ�ੂੋਗਰੂਾਮ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹਦ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ਿੂਕ ਸਾਡ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ
ਸਾਡੀ ਦਖਭਾਲ ਦ ਮਾਨਕ ਪਰ ਕਰਦ ਹਨ ਅਤ ਸਥਾਿੂਪਤ ਕੂੀਤੂੀਆੂ ਨੂੀਤੂੀਆੂ ਅਤੂ ਕੂਾਰਜਿੂਵਧੂੀਆੂ ਦੂਾ
ਪੂਾਲਣ ਕਰਦੂ ਹਨ, ਅਤੂ ਇਹ ਸੂਾਰੂਾ ਕਝ ਕੂਾਨਨੂੀ ਅਤੂ ਿੂਵੂਤੂੀ ਸੂਵੂਾਵ� ਹੂਾਸਲ ਕਰਕ, ਕਾਰੂੋਬੂਾਰ
ਦੂੀ ਯੂੋਜਨੂਾ ਬਣੂਾ ਕ, ਉਲ�ਭੂ ਅਤੂ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ� ਤੂ ਕਾਰਵੂਾਈ ਕਰਕ, ਿਅਜਹੂੀਆੂ ਿੂਰਪੂੋਰਟ� ਿੂਤਆਰ
ਕਰਕੂ ਕਰਦੂ ਹਨ ਜੂੋ ਡਟੂਾ ਇੂ ਕਤਰੂੀਕਰਣ ਉਦੂਸ਼�, ਬਜ਼�ਰ ਤ� ਪੂੈਸੂਾ ਚੂੂਕਣ, ਅਤੂ ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਮੂਾਰਿੂਿਕਟੂ
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਗ ਿੂਕਿੂਰਆਵ� ਲਈ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਵਅਕਤੂੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ਪਛੂਾਣ ਨਹ� ਕਰਦੂਾ।

ਹਾਰ ਸਾਵਾ ਵ� �ਤਾ ਜਾ ਣਕਾ ਰਾ । ਅਸ� ਸੂਾਡੂ ਵਲ� ਪ�ਦੂਾਨ ਕੂੀਤੂੀਆੂ ਜ�ਦੂੀਆੂ ਿੂਵਕਲਪਕ ਸੂਵੂਾਵ�
ਜ� ਤਹੂਾਡੂ ਲਈ ਿੂਦਲਚਸਪੂੀ ਰੂਖਦੂਹੂੋਰ ਿੂਸਹਤ-ਸਬੂ ਧੂੀ ਫੂਾਇਿੂਦਆੂ ਅਤੂ ਸੂਵੂਾਵ� ਬੂਾਰੂ ਹੂੋਰ
ਜੂਾਣਕੂਾਰੂੀ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂਾਡੂ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਵੂੀ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਤੂਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂ ਉਪਯੂੋਗ ਅਤੂ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਜੂੋ ਅਸ� ਅਿੂਧਕੂਾਰ ਸ�ਪਣ� ਦੂ ਿੂਬਨ� ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�।
BFD/WMO ਕੋਲ ਹੂਠ ਿੂਲਖੂੀਆੂ ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਸਮਤ, ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਲਖਤ ਿਅਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਦੂ ਿੂਬਨ�
ਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਜ�ਖਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੀ ਹੈ:
❖ ਿੂਕਸੂ ਹੂੋਰ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਪ�ਦੂਾਤੂਾ ਦੂੀਆੂ ਇਲੂਾਜ ਿੂਿਕਰਆਵ� ਲਈ;
❖ ਿੂਕਸੂ ਹੂੋਰ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਪ�ਦੂਾਤੂਾ ਜ� ਏਨਿੂਟਟੂੀ ਨ, ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰਨ ਵੂਾਲੂ
ਪ�ਦੂਾਤੂਾ ਜ� ਏਨਿੂਟਟੂੀ (ਿੂਜਵ�ਿੂਕ ਤਹੂਾਡੂਾ ਹਸਪਤੂਾਲ ਜ� ਬੂੀਮੂਾ ਕੂਪਨੂੀ) ਦੂੀਆੂ ਭੂਗਤੂਾਨ
ਿੂਕਿੂਰਆਵ� ਲਈ;
❖ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰ ਰਹੂੀ ਏਨਿੂਟਟੂੀ ਦੂੀਆੂ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਕਾਰਜਿੂਵਧੂੀਆੂ ਦੂੀਆੂ
ਿੂਕਿੂਰਆਵ� ਲਈ ਿੂਕਸੂ ਹੂੋਰ
ਿੂਸਹਤ-ਦੂਖਭੂਾਲ ਪ�ਦੂਾਤੂਾ ਨ (ਿੂਜਵ� ਿੂਕ ਉਹ ਹਸਪਤੂਾਲ ਿੂਜੂ ਥੂ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਭੂਿੂਜਆ
ਜ�ਦੂਾ ਹੂੈ), ਜਦ� ਤੂਕ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਪ�ੂਾਪਤਕ
ਰਰਹੂੀ ਏਨਿੂਟਟੂੀ ਦੂਾ ਤਹੂਾਡੂ ਨੂਾਲ ਸਬੂਧ ਹੂੈ ਜ� ਸਬੂਧ
ਿੂਰਹੂਾ ਸੂੀ ਅਤੂ PHI ਉਸ ਸਬੂਧ ਨੂਾਲ ਜੂੜੂੀ ਹੂੈ;
❖ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਦੂ ਧੂੋਖੂ ਅਤੂ ਦੂਰਵਰਤ� ਦੂਾ ਪਤੂਾ ਲਗੂਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਕੂਾਨਨ ਦੂ
ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਨੂਾਲ ਸਬੂ ਧਤ ਿੂਿਕਰਆਵ�ਲਈ;
❖ ਪਿੂਰਵੂਾਰ ਦੂ ਿੂਕਸੂ ਸਦੂਸ, ਹੂੋਰ ਿੂਰਸ਼ਤੂਦੂਾਰ, ਜ� ਨਜ਼ਦੂੀਕੂੀ ਿੂਨਜੂੀ ਦੂੋਸਤ ਜ� ਤਹੂਾਡੂੀ
ਦੂਖਭੂਾਲ ਿੂਵੂਚ ਸ਼ੂਾਮਲ ਿੂਕਸੂ ਹੂੋਰ
ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਲਈ ਜੂ ਅਸ� ਿਅਜਹੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂਾਡੂੀ ਮੂੂਹ-ਜ਼ਬੂਾਨੂੀ ਰਜ਼ੂਾਮੂਦੂੀ ਹੂਾਸਲ ਕਰਦੂ
ਹ� ਜ� ਜੂ ਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਿਅਜਹੂ ਖੂਲੂਾਸੂ ਤੂ ਇਤਰੂਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੂਾ ਮੌਕੂਾ ਿੂਦੂਦੂ ਹ� ਅਤੂ
ਤੂਸ� ਕੋਈ ਇਤਰੂਾਜ਼ ਜ਼ੂਾਹਰ ਨਹ� ਕਰਦੂ। ਅਸ� ਤਹੂਾਡ ਪਿੂਰਵੂਾਰ, ਿੂਰਸ਼ਤੂਦੂਾਰ�, ਜ� ਦੋਸਤ� ਨ
ਵੂੀ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂਾ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ� ਜੂ ਸੂਾਨ ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਤ� ਿਅਜਹੂਾ ਅੂਦੂਾਜ਼ੂਾ
ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਕ ਤੂਸ� ਇਤਰੂਾਜ਼ ਨਹ� ਕਰੂੋਗੂ। ਉਦੂਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸ� ਫਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ� ਿੂਕ ਤੂਸ�
ਆਪਣੂ ਪਤੂੀ/ਪਤਨੂੀ ਨ ਆਪਣੂੀ ਿੂਵਅਕਤੂੀਗਤ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂ ਸੂਾਡੂ ਖੂਲੂਾਸੂ ਨੂਾਲ
ਸਿੂਹਮਤ ਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਜਦ� ਤਹੂਾਡ
ਪਤੂੀ/ਪਤਨੂੀ ਨ� ਤਹੂਾਡੂ ਲਈ ਐਬੂਲ�ਸ ਬੂਲੂਾਈ ਹ।ੂੈ ਿਅਜਹੂੀਆੂ ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਿੂਵੂਚ ਿੂਜੂ ਥੂ ਤਸ�
ੂ
ਇਤਰੂਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੂ ਅਯੂੋਗ
ਹੂੂਦੂ ਹੂੋ (ਿੂਕ�ਿੂਕ ਤੂਸ� ਮੂੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੂੋ ਜ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਅਸਮਰੂ ਥੂਾ ਜ� ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ
ਆਪੂਾਤਕਾਲ ਕਾਰਣ), ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੂ ਪੂਸ਼ਵਰ ਫੂੈਸਲੂ ਿੂਵੂਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ� ਿੂਕ ਤਹੂਾਡੂ
ਪਿੂਰਵੂਾਰ ਦੂ ਸਦੂਸ, ਿੂਰਸ਼ਤੂਦੂਾਰ, ਜ� ਦੂੋਸਤ ਨ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰਨੂਾ ਤਹੂਾਡੂ ਿੂਬਹਤਰੂੀਨ ਿੂਹੂ ਤ�
ਿੂਵੂਚ ਹੂੈ ਜ� ਨਹ�। ਉਸ ਸਿੂਥਤੂੀ ਿੂਵੂਚ, ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਦੂਖਭੂਾਲ ਿੂਵੂਚ ਸ਼ੂਾਮਲ ਉਸ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਦੀ
ਭੂਾਗੂੀਦੂਾਰੂੀ ਲਈ ਢੂਕਵ� ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂਾ ਹੂੀ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰ�ਗੂ। ਉਦੂਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸ�
ਤਹੂਾਡੂ ਨੂਾਲ ਆਏ ਿੂਵਅਕਤੂੀ
ਨ ਐਬੂਲ�ਸ ਿੂਵੂਚ ਸੂਿੂਚਤ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ� ਿੂਕ ਤਹੂ
ਾੂ ਨ ਕਝ ਲੂਛਣ ਹਨ ਅਤੂ ਅਸ� ਉਸ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਨ
ਤਹੂਾਡੂ ਿਅਹਮ ਿੂਚੂ ਨ��
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
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ਅਤੂ ਸੂਾਡੂ ਐਬੂਲ�ਸ ਸਮਹ ਵਲ� ਿੂਦੂਤੂ ਜੂਾ ਰਹੂ ਇਲੂਾਜ �ਤੂ ਅਪਡੂਟ ਦੂ ਸਕਦੂ ਹ�;
❖ ਖੂਾਸ ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਿੂਵੂਚ (ਿੂਜਵ� ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਲੂੋੜ ਮੂਤੂਾਬਕ, ਜਨਮ, ਮੌਤ ਜ� ਬੂੀਮੂਾਰੂੀ ਦੂੀ
ਸਚਨੂਾ ਦਣੂਾ) ਸੂਾਰਵਜਿੂਨਕ
ਿੂਸਹਤ ਿਅਧਕੂਾਰੂੀਆੂ ਨ, ਸੂਾਰਵਜਿੂਨਕ ਿੂਸਹਤ ਪੜਤੂਾਲ ਦੂ ਿੂਹੂ ਸੂ ਵਜ ਤ� ਜੂੋ ਬੂਚੂ ਜ� ਬੂਾਲਗ਼ ਦੂੀ ਦਰਵ
ੂ
ਰਤ�,
ਲੂਾਪਰਵੂਾਰੂੀ ਜ� ਘਰੂਲੂ ਿੂਹੂ ਸੂਾ ਦੂੀ ਸਚਨੂਾ ਿੂਦੂਤੂੀ ਜੂਾਵੂ, ਉਤਪੂਾਦ ਦੂ ਨੂ ਕਸ� ਿੂਜਹੂੀਆੂ
ਿੂਵਪਰੂੀਤ ਘਟਨੂਾਵ� ਦੂੀ ਸਚਨੂਾ
ਿੂਦੂਤੂੀ ਜੂਾਵੂ, ਜ� ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਲੂੋੜ ਮੂਤੂਾਬਕ ਿੂਕਸੂ ਸੂ ਭੂਾਵੂੀ ਸੂਚੂਾਰੂੀ ਬੂੀਮੂਾਰੂੀ
ਵੂਲ ਜੂੋਖਮ-ਸੂ ਪਰਕ ਬੂਾਰੂ ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਨ ਖ਼ਬਰ ਿੂਦਤੀ ਜਾਵ;
❖ ਿੂਸਹਤ ਿੂਨਗਰੂਾਨੂੀ ਦੂੀਆੂ ਿੂਕਿੂਰਆਵ� ਲਈ, ਿੂਜਸ ਿੂਵੂਚ ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਲੂਖੂਾ-ਪੜਤੂਾਲ ਜ�
ਸਰਕਾਰੂੀ ਪੜਤੂਾਲ,
ਿੂਨਰੂੀਖਣ, ਅਨੂ ਸ਼ੂਾਸਨ-ਸਬੂ ਧੂੀ ਕਾਰਵੂਾਈਆੂ, ਜ� ਸਰਕੂਾਰ (ਜ� ਉਹਨ� ਦੂ ਠ� ਕਦੂਾਰ�)
ਵਲ� ਿੂਲੂ ਤੂੀਆੂ ਗਈਆੂਹੂੋਰਪ�ਸ਼ੂਾਸਕੂੀ ਜ� ਅਦੂਾਲਤੂੀ ਕਾਰਵੂਾਈਆੂ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹਨ ਤ� ਜੂੋ
ਿੂਸਹਤ-ਦੂਖਭੂਾਲ ਪ�ਣੂਾਲੂੀ ਦੂੀ ਿੂਨਗਰੂਾਨੂੀ ਕੀਤੂੀ ਜਾਵ;ੂ
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❖ ਅਦੂਾਲਤ ਜ� ਪ�ਸ਼ੂਾਸਕੂੀ ਆਦੂਸ਼ ਦੂਆਰੂਾ ਲੂੋੜ ਮੂਤੂਾਬਕ ਅਦੂਾਲਤੂੀ ਅਤੂ ਪ�ਸ਼ੂਾਸਕੂੀ
ਮੂਕੂਦਿੂਮਆੂ ਲਈ, ਜ� ਕਝ ਮਾਿਮਲਆ
ਿੂਵੂਚ ਹੂਕਮ-ਹੂਾਜ਼ਰੂੀ ਜ� ਹੂੋਰ ਕੂਾਨਨੂੀ ਿੂਿਕਰਆ ਦੂ ਜਵੂਾਬ ਿੂਵੂਚ;
❖ ਸੂੀਿੂਮਤ ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਿੂਵੂਚ ਕੂਾਨਨ ਪੂਾਲਣ ਦੂੀਆੂ ਿੂਿਕਰਆਵ� ਲਈ, ਿੂਜਵ� ਿੂਕ ਜਦ� ਬਨਤੂੀ
ਲਈ ਵੂਾਰੂ ਟ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ, ਜ� ਿੂਕਸਸ਼ੂਕੂੀ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਦੂ ਸਥੂਾਨ ਦੂਾ ਪਤੂਾ ਲਗੂਾਉਣ ਜ� ਿੂਕਸੂ
ਅਪਰੂਾਧ ਨ ਰੂੋਕਣ ਲਈ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ;
❖ ਿੂਮਲਟਰੂੀ, ਰੂਾਸ਼ਟਰੂੀ ਬਚੂਾਉ ਅਤੂ ਿੂਹਫੂਾਜ਼ਤੂੀ ਅਤੂ ਹੂੋਰ ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਸਰਕੂਾਰੂੀ ਕਾਰਜ� ਲਈ;
❖ ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਜ� ਮੌਟੂ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਜਨਤੂਾ ਦੂੀ ਿੂਸਹਤ ਅਤੂ ਸਰੂ ਿੂਖਆ ਦੂੀ ਿੂਕਸੂ ਗੂਭੂੀਰ ਧਮਕੂੀ
ਨ ਟੂਾਲਣ ਲਈ;
❖ ਕਰਮਚੂਾਰੂੀਆੂ ਦੂ ਮਆਵਜ਼ੂਾ ਉਦੂਸ਼� ਲਈ, ਅਤੂ ਕਰਮਚੂਾਰੂੀਆੂ ਦੂ ਮਆਵਜ਼ੂਾ ਕੂਾਨਨ� ਦੂ ਪੂਾਲਣ
ਿੂਵੂਚ;
❖ ਿੂਕਸੂ ਮਰੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਦੂੀ ਪਛੂਾਣ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਦੂ ਕਾਰਣ ਦੂਾ ਿੂਨਰਧੂਾਰਨ ਕਰਨ, ਜ� ਕੂਾਨਨ
ਦੂਆਰੂਾ ਅਿੂਧਰੂਾਕਤ ਉਹਨ� ਦ ਹੂੋਰ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੋਰੂੋਨਰ� (ਸ਼ੂਕੂੀ ਮੌਤ ਦੂੀ ਪੜਤੂਾਲ
ਕਰਨ ਵੂਾਲੂਾ ਅਿੂਧਕਾਰੂੀ), ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਿੂਨਰੂੀਖਕ�, ਅਤ ਸ ਸਕਾਰ ਿੂਨਰਦਸ਼ਕ� ਨ;
❖ ਜੂ ਤੂਸ� ਅੂਗ ਦੂਾਤੂਾ ਹੂੋ, ਅਸ� ਉਹਨ� ਸੂਸਥੂਾਵ� ਨ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਜੂਾਰੂੀ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�
ਜੂੋ ਅੂਗ ਨ ਹੂਾਸਲ ਕਰਨ ਜ�ਅੂਗ, ਅੂਖ ਜ� ਊਤਕ ਨ ਲਗੂਾਉਣ ਦੂ ਕੂਮ ਦੂਾ ਬੂ ਦੋਬਸਤ ਕਰਦੂੀਆੂ ਹਨ,
ਜ� ਅੂਗ ਦੂਾਤੂਾ ਬ�ਕ ਨ ਜੂਾਰੂੀ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�,
ਿੂਜਵ� ਅਗ ਦਾਨ ਅਤ ਲਗਵਾਉਣ ਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋਵ; ਅਤ
❖ ਖੂੋਜ ਪਿੂਰਯੂੋਜਨੂਾਵ� ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਿੂਨਗਰੂਾਨੂੀ ਅਤੂ ਮਨਜ਼ੂਰੂੀਆੂ ਦੂ ਅਧੂੀਨ ਹੂੋਵੂਗੂਾ
ਅਤੂ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਿੂਸਰਫ਼ ਉਦ� ਜੂਾਰੂੀ ਕੀਤੂੀ ਜੂਾਵੂਗੂੀ ਜਦ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਨ
ਘੂਟੂੋ-ਘੂਟ ਜੂੋਖਮ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ ਅਤੂ ਕੂਾਨਨ ਦੂ ਮੂਤੂਾਬਕ ਢੂਕਵ�

ਸਰੂ ਿੂਖਆ ਉਪੂਾਅ

ਸਥੂਾਿੂਪਤ ਕੂੀਤੂ ਜ�ਦੂ ਹਨ।
ਤਹਾਡੀ ਉਸ PHI ਦ ਉਪਯੋਗ ਅਤ ਖਲਾਸ ਿੂਜਸ ਲਈ ਤਹਾਡੀ ਿੂਲਖਤ ਿਸਹਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਪਰੂੋਕਤ ਸੂਚੂੀਬੂ ਧ ਤ� ਅਲੂਾਵੂਾ PHI ਦੂਾ ਕੋਈ ਹੂੋਰ ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਿੂਸਰਫ਼ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਲਖਤ
ਿਅਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਦੂ ਨੂਾਲ ਕੂੀਤੂਾ ਜੂਾਵੂਗੂਾ (ਿਅਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਿੂਵੂਚ ਜ਼ਰੂਰੂੀ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਉਸ
ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂੀ ਪਛੂਾਣ ਹੂੋਣੂੀ ਚੂਾਹੂੀਦੂੀ ਹੂੈ ਿੂਜਸ ਦੂਾ ਅਸ� ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸਾ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ
ਹ�, ਨੂਾਲ ਹੂੀ ਅਸ� ਇਸ ਨ ਕਦ� ਅਤੂ ਿੂਕਵ� ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹ�)। ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਤੌਰ
‘ਤ, ਸੂਾਨ ਤਹੂਾਡੀਹੂਠ ਿੂਲਖੂੀ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿੂਹਲ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਲਖਤ
ਿਅਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੂੈਣੂੀ ਚੂਾਹੂੀਦੂੀ ਹੂੈ: (a)
ਿੂਫਜ਼ੀਓਥੂੈਰਪੂੀ ਨ�ਟਸ, ਸੂਾਡੂਾ ਆਪਣੂਾ ਇਲੂਾਜ ਚਲੂਾਉਣ ਦੂ ਉਦੂਸ਼, ਭੂਗਤੂਾਨ ਜ� ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ
ਕਾਰਜਿੂਵਧੂੀਆੂ ਦੂ ਉਦੂਸ਼� ਤ� ਅਲੂਾਵੂਾ, (b) ਮੂਾਰਿੂਕਿੂਟੂ ਗ ਲਈ PHI ਜਦ� ਅਸ� ਕੋਈ ਮੂਾਰਿੂਿਕਟੂ ਗ
ਸੂਚੂਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗਤੂਾਨ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰਦੂ ਹ�; ਜ� (c) ਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂੀ ਿੂਵਕਰੂੀ ਿੂਵੂਚ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੋਣ
ਵੂਲੂ PHI। ਤੂਸ� ਿੂਕਸੂ ਵੂੀ ਸਮ� ‘ਤੂ, ਿੂਲਖਤ ਿੂਵੂ ਚ ਆਪਣੂੀ ਅਿੂਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਨ ਰੂ ਦ ਕਰ ਸਕਦੂ
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਹੂੋ, ਉਸ ਦਾਇਰੂ ਨ ਛੂ ਡ ਕੂ ਿੂਜਸ ਿੂਵੂ ਚ ਅਸ� ਉਸ ਅਿੂਧਕੂਾਰ-ਸ�ਪਣੂੀ ਤੂ ਭਰੂੋਸ ੂਾ ਕਰਕੂ ਪਿੂਹਲ�
ਹੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਜੂਾਣਕੂਾਰੂੀ ਦੂਾ ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰ ਿੂਦੂ ਤੂਾ ਹੂੈ।
ਤਹਾਡੀ PHI ਦ ਸਬ ਧ ਿੂਵ ਚ ਤਹਾਡ ਿਅਧਕਾਰ
ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦ ਤੌਰ ‘ਤ, ਤਹਾਡ ਕੋਲ ਆਪਣੀ PHI ਦ ਿੂਵਸ਼ ਿੂਵਚ ਕਈ ਿਅਧਕਾਰ ਹਦ ਹਨ, ਿੂਜਸ ਿੂਵਚ ਹਠ ਿੂਲਖ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਆਪਣਾ PHI ਤਾ ਕ ਪਹਾਾਚਣ, ਕਾ ਾਪਾ ਜ� ਛਾ ਣਬਾ ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਾਧਕਾ ਰ। ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਸੂਾਡੂ ਵਲ�
ਤਹੂਾਡੂ ਬੂਾਰੂ ਇਕੂ ਤਰ ਅਤ ਸਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿੂਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੂਿਚਕਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਅਧਕਾਰ ਹਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡੀ PHI ਤਕ ਪਹ ੂਚ

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਲਈ ਬਨਤੀਆ ਸਾਡ HIPAA ਅਨਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ਿੂਲਖਤ ਿੂਵਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਸੀਿੂਮਤ ਿਸਥਤੀਆ
ਿੂਵਚ, ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਤੂਕ ਤਹੂਾਡੂੀ ਪਹੂ ੂਚ ਲਈ ਇਨਕੂਾਰ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�, ਅਤੂ
ਤੂਸ� ਕਝ ਖੂਾਸ ਿੂਕਸਮ ਦੂ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ਹੋ। ਸਾਡ ਕੋਲ ਤਹਾਡੀ PHI ਤਕ ਪਹ ੂਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਨਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤ ਅਸ�
ਿੂਲਖਤ ਜਵੂਾਬ ਿੂਦਆੂਗੂ ਜੂ ਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਪਹੂ ੂਚ ਲਈ ਇਨਕੂਾਰ ਕਰਦੂ ਹ� ਅਤੂ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ
ਤੂਹੂਾਡੂ ਅਪੂੀਲ ਕਰਨ ਦੂ ਅਿੂਧਕਾਰ� ਦੀ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਿੂਦਆੂਗੂ। ਜੂ ਤੂਸ� ਆਪਣੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ
ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂੀ ਛੂਾਣਬੂੀਣ ਅਤੂ ਕਾੂਪੂੀ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਤ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA ਅਨਪਾਲਣ
ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ� ਸੂਾਧੂਾਰਨ ਤੌਰ ਤੂ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਲਖਤ ਬਨਤੂੀ ਕਰਨ ਦੂ 30 ਿੂਦਨ� ਦੂ ਅੂਦਰ ਇਸ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂੀ
ਪਹੂ ੂਚ ਦੂ ਿੂਦਆੂਗੂ। ਜੂ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸੂਾ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਨ ਿੂਕਸੂ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਸਰੂਪ
ਿੂਵੂਚ ਕਾਇਮ ਰੂ ਖਦੂ ਹ� ਤ� ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਇਕ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਸਰਪ
ਿੂਵਚ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਅਧਕਾਰ ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ਿਅਿਤਰਕਤ, ਜ ਤਸ� ਇਹ ਬਨਤੀ ਕਰਦ ਹੋ
ਿੂਕ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਦੂੀ ਇਕ ਕੂਾੂਪੂੀ ਨ ਿੂਸੂਧੂਾ ਿੂਕਸੂ ਦਜੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਨ ਭੂਜ ਦਈਏ, ਤ� ਅਸ�
ਅਿੂਜਹੂਾ ਹੂੀ ਕਰ�ਗੂ ਬਸ਼ਰਤੂ ਤਹੂਾਡੀ ਬਨਤੂੀ ਿੂਲਖਤ ਿੂਵੂਚ ਹੂੈ, ਅਤੂ ਇਸ ਤੂ ਤਹੂਾਡੂ (ਜ� ਤਹੂਾਡੂ
ਨੂ ਮੂਾਇੂਦੂ) ਦੂ ਹਸਤੂਾਖਰ ਹਨ, ਅਤੂ ਤੂਸ� ਸਪਸ਼ਟਤੂਾ ਨੂਾਲ ਮਨ�ਨੂੀਤ
ਿੂਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ਅਤ ਤਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਕਾਪੀ ਨ ਭਜ ਜਾਣ ਦੀ ਥ� ਬਾਰ ਦਸਦ ਹੋ।

ਤਾਹਾ ਡਾ PHI ਦਾ ਸਾ ਸ਼ਾਧਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਾਧਕਾ ਰ। ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਇਹ ਿਅਧਕੂਾਰ
ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਕ ਤੂਸ� ਸੂਾਨ ਤੂਹੂਾਡ ਬੂਾਰੂ ਸੂ ਭੂਾਲੂੀ ਸਰੂ ਿੂਖਅਤ ਿੂਸਹਤ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂਾ ਸੂ ਸ਼ੋਧਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੂੋ। ਤਹੂਾਡੂੀ PHI ਿੂਵੂਚ ਸੂ ਸ਼ੋਧਣ� ਲਈ ਬਨਤੂੀਆੂ ਿੂਲਖਤ
ਿੂਵੂਚ ਕੂੀਤੂੀਆੂ ਜੂਾਣੂੀਆੂ ਚੂਾਹੂੀਦੂੀਆੂ ਹਨ ਅਤੂ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੀਦੂਾ ਹੂੈ ਜੂ ਤੂਸ� ਸੂ ਸ਼ੂੋਧਣ ਲਈ ਬਨਤੂੀ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਅਤੂ ਇਕ
ਸੂਸ਼ੂੋਧਣ ਬਨਤੂੀ ਫੂਾਰਮ ਭਰਣੂਾ ਚੂਾਹੂੀਦੂਾ ਹੂੈ।
ਜਦ� ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਿਅਜਹੂਾ ਕਰਨੂਾ ਲੂੋ ੜ�ਦੂਾ ਹੂੋਵੂ, ਤ� ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਬਨਤੂੀ ਦੂ 60 ਿੂਦਨ� ਦੂ
ਅੂਦਰ ਤਹੂਾਡੂੀ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦਾ

ਸੂ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰ�ਗੂ ਅਤੂ ਤੂਹੂਾਨ ਖ਼ਬਰ ਿੂਦਆਗੂ ਜਦ� ਅਸ� ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ

ਦੂਾ ਸੂ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰ ਿੂਦੂਤੂਾ ਹੂੈ। ਸੂਾਨ ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਇਹ ਇਜੂਾਜ਼ਤ ਹਦੀ ਹੈ ਿੂਕ ਅਸ� ਖਾਸ ਿਸਥਤੀਆ ਿੂਵਚ
ਤਹਾਡੀ ਿੂਿਚਕਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਾਡੀ ਬਨਤੀ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂੀਏ, ਿੂਜਵ� ਿੂਕ ਜਦ� ਅਸ�
ਮੂ ਨਦੂ ਹ� ਿੂਕ ਤੂਸ� ਸੂਾਨ ਿੂਜਸ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂਾ ਸੂ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਕਹੂਾ ਹੂੈ, ਉਹ ਸਹੂੀ ਹੂੈ।

ਤਾਹਾ ਡਾ PHI ਦਾ ਉਪਯਾਗ ਅਤਾ ਖਾਲਾ ਿਾਸਆਾ ਦਾ ਲਾ ਖਾ -ਜਾਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਅਧਕਾ ਰ। ਤੂਸ� ਸੂਾਡੂ ਕੂੋਲੂੋ ਤਹੂਾਡੀ
ਿੂਿਚਕਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਲਖ-ਜੋਖ ਲਈ ਬਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ਹੋ। ਜ ਤਸ� ਆਪਣੀ PHI ਦ ਖਲਾਿੂਸਆ ਦ ਲਖ-ਜੋਖ ਦੀ ਬਨਤੀ
ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਜੂੋ ਲੂਖੂਾ-ਸਬੂ ਧੂੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੂ ਅਧੂੀਨ ਹੂੈ, ਤ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA
ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰਨੂਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ਿੂਲਖਤ ਿੂਵਚ ਬਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਆਪਣੂੀ ਬਨਤੂੀ ਤ� ਪਿੂਹਲ� ਤੂਰੂ ਤ ਛੂ ਮਹੂੀਿੂਨਆੂ ਦੂ ਅੂਦਰ ਆਪਣੂੀ PHI ਦੂ ਕਝ
ਖੂਲੂਾਿੂਸਆੂ ਦੂਾ ਲੂਖੂਾ-ਜੂੋਖੂਾ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰਨ ਦੂਾ ਅਿੂਧਕੂਾਰ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ। ਪਰ, ਸੂਾਨ ਤਹੂਾਡੂੀ PHI
ਦੂ ਖੂਲੂਾਿੂਸਆੂ ਦੂਾ ਲੂਖੂਾ-ਜੂੋਖੂਾ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰਨ ਦੂੀ ਕੋਈ ਲੂੋੜ ਨਹ� ਹੂੂਦੂੀ: (a) ਇਲੂਾਜ, ਭੂਗਤੂਾਨ, ਜ�
ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਕਾਰਜਿੂਵਧੂੀਆੂ ਦੂ ਉਦੂਸ਼� ਲਈ; (b)ਉਹਨ� ਖੂਲੂਾਿੂਸਆੂ ਲਈ ਿੂਜਹਨ� ਦੂਾ ਤੂਸ�
ਸੂਾਫ਼ ਤਰ
ੌ ‘ਤੂ ਿਅਧਕੂਾਰ ਿੂਦੂਤੂਾ; (c) ਤੂਹੂਾਨ, ਤਹੂਾਡੂ ਪਿੂਰਵੂਾਰ ਜ� ਦੂੋਸਤ� ਲਈ ਕੀਤੂ ਖੂਲੂਾਸ, ਜ� (d)
ਕੂਾਨਨ ਦੂਾ ਪੂਾਲਣ ਕਰਨ ਜ� ਕਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਸ਼� ਲਈ ਕੀਤ ਖਲਾਿੂਸਆ ਲਈ।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਤਾਹਾ ਡਾ PHI ਦਾ ਉਪਯਾਗ� ਅਤਾ ਖਾਲਾ ਿਾਸਆਾ �ਤਾ ਪਤਾ ਬਾ ਧ ਲਗਾ ਉਣ ਦਾ ਬਾਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਾਧਕਾ ਰ। ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਇਹ
ਬਨਤੂੀ ਕਰਨ ਦੂਾ ਿਅਧਕੂਾਰ ਹੂੈ ਿੂਕ ਅਸ� ਇਲੂਾਜ, ਭੂਗਤੂਾਨ ਜ� ਿੂਸਹਤ-ਦੂਖਭੂਾਲ ਕਾਰਜਿੂਵਧੂੀ ਦੂ
ਉਦੂਸ਼� ਲਈ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਚਿੂਕਤਸਾ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂ ਉਪਯੂੋਗ ਅਤੂ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਕਰਨ ਦੂ ਤਰੂੀਕੂ ‘ਤੂ
ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਲਗੂਾਈਏ, ਜ� ਪਿੂਰਵੂਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੂ ਤਹੂਾਡੂੀ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਿੂਵੂਚ ਸ਼ੂਾਮਲ ਹੂੋਰ
ਿੂਵਅਕਤੂੀਆੂ ਨ ਪ�ਦੂਾਨ ਕੀਤੂੀ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਤੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਲਗੂਾਈਏ। ਹੂਾਲ�ਿੂਕ, ਸੂਾਨ ਿੂਸਰਫ਼ ਸੂੀਿੂਮਤ
ਸਿੂਥਤੂੀਆੂ ਦੂ ਤਿੂਹਤ ਬਨਤੂੀ ਕੂੀਤੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ‘ਤੂ ਡਟੂ ਰਿੂਹਣ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ ਅਤ,
ਸੂਾਧੂਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਸੂਾਡੂੀ ਇਹ ਨੂੀਤੂੀ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ
ਿੂਕ ਅਸ� ਿੂਕਸੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ� ਨੂਾਲ ਸਿੂਹਮਤ ਨਹ� ਹੂੋਵ�ਗੂ ਜਦ� ਤੂਕ ਕੂਾਨਨ ਦੂਆਰੂਾ ਿਅਜਹੂਾ ਕਰਨੂਾ
ਲੂੋੜ�ਦ ਨਹ� ਹੂੈ। ਜੂ ਤੂਸ� ਆ
ਪ
ਣ
ੂ
ੀ PHI ਦੂ ਉਪਯੂੋਗ ਜ� ਖੂਲੂਾਸੂ ਤੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਲਗੂਾਉਣ ਦੂੀ ਬਨਤੂੀ ਕਰਨੂਾ
ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਤ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ਿੂਲਖਤ
ਿੂਵਚ ਬਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
BFD/WMO ਨ ਬਨਤੂੀ ਕੀਤੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ‘ਤੂ ਡਟੂ ਰਿੂਹਣ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ ਜਦ� ਤੂਸ� ਮੂਗ ਕਰਦੂ ਹੂੋ
ਿੂਕ ਅਸ� ਤਹੂਾਡੂ ਿੂਸਹਤ ਯੂੋਜਨਾ (ਬੂੀਮੂਾਕੂਾਰ) ਨ ਉਸ ਸਵੂਾ ਬੂਾਰੂ PHI ਜੂਾਰੂੀ ਨੂਾ ਕਰੂੀਏ ਿੂਜਸ ਲਈ
ਤੂਸ� (ਜ� ਤਹੂਾਡੂੀ ਖੂਾਤਰ ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਨ�) BFD/WMO ਨ ਪੂਰੂਾ ਭੂਗਤੂਾਨ ਕੀਤੂਾ ਹੂੈ। ਸੂਾਨ
ਸੂਾਡੂ ਵਲ� ਸਿੂਹਮਤੂੀ ਿੂਦੂਤੂ ਿੂਕਸੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ� ਨੂਾਲ ਵੂੀ ਸਿੂਹਮਤ ਹੂੋਣ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ। ਇਸ
ਦ ਬੂਾਵਜੂਦ, ਜੂ ਤੂਸ� ਿੂਕਸੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਦੂੀ ਬਨਤੂੀ ਕਰਦੂ ਹੂੋ ਿੂਜਸ ਲਈ ਅਸ� ਸਿੂਹਮਤ ਹੂੂਦੂ ਹ�,
ਅਤੂ ਤਹੂਾਡੂ ਵਲ� ਸੂਾਨ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੂੀ ਗਈ ਜੂਾਣਕਾਰੂੀ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਆਪੂਾਤਕਾਲ
ਇਲੂਾਜ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ, ਤ� ਅਸ� PHI ਦੂਾ ਖੂਲੂਾਸੂਾ ਤਹੂਾਡ ਆਪੂਾਤਕਾਲ ਇਲੂਾਜ ਲਈ
ਤਹੂਾਡੂ ਿੂਸਹਤ ਦੂਖਭੂਾਲ ਪ�ਦੂਾਤੂਾ ਨ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹ�।
ਕੋਈ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਸਮੂਾਪਤ ਕੀਤੂਾ ਜੂਾ ਸਕਦੂਾ ਹੂੈ ਜੂ ਤੂਸ� ਸਮੂਾਪਤੂੀ ਨੂਾਲ ਸਿੂਹਮਤ ਹੂੂਦੂ ਜ� ਇਸ ਦੂੀ
ਬਨਤੂੀ ਕਰਦੂ ਹੂੋ। ਸਭ ਤ� ਹੂਾਲ ਹੂੀ ਦੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਵੂੀ BFD/WMO ਰੂਾਹ� ਖਤਮ ਕੂੀਤੂ ਜੂਾ ਸਕਦੂ ਹਨ ਜਦ�
ਤੂਕ ਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਖ਼ਬਰ ਨਹ� ਿੂਦੂ ਦੂ। ਜੂ ਿਅਜਹੂਾ ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ, ਤ� ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਖਤਮ ਹੂੋਣ ਤ� ਬੂਾਅਦ
ਿੂਤਆਰ ਜ� ਪ�ੂਾਪਤ ਕੀਤੂੀ PHI ਹੂਣ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਦੂ ਅਧੂੀਨ ਨਹ� ਹੂੂਦੂੀ। ਪਰ, ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧ ਨ ਰੂ ਦਕਰ ਰਹੂ
ਨ�ਿੂਟਸ ਤ� ਪਿੂਹਲ� ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧਤ ਕੀਤੂੀ PHI ਨ ਲੂਾਜ਼ਮੂੀ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਪ�ਤੂੀਬੂ ਧਤ PHI ਵਜ� ਮੂਿੂਨਆ
ਜੂਾਣੂਾ ਚੂਾਹੂੀਦੂਾ ਹੈ।

ਅਸਰ ਿਾਖਅਤ ਰਿਾਖਅਤ ਿਾਸਹਤ ਜ ਣਕ ਰ ਦ ਉਲਘਣ ਦ ਨ�ਿਾਟਸ ਲਈ ਿਅਧਕ ਰ। ਜ ਸਾਨ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿੂਕ
ਤਹਾਡੀ ਅਸਰੂ ਿੂਖਅਤ PHI ਦੂਾ ਉਲੂਘਣ ਹੂੋਇਆ ਹੂੈ ਤ� ਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂੀ ਫੂਾਇਲ �ਤੂ ਤਹੂਾਡੂ
ਸਭ ਤ� ਹੂਾਲ ਹੂੀ ਦੂ ਪਤੂ ‘ਤੂ ਭੂਜੂੀ ਗਈ ਪਿੂਹਲੂ -ਦਰਜੂ ਦੂੀ ਮਲ ਦੂਆਰੂਾ ਉਸ ਉਲੂਘਣ ਬੂਾਰੂ ਖ਼ਬਰ
ਿੂਦਆੂਗੂ। ਜੂ ਤੂਸ� ਪਿੂਹਲ ਿੂਦੂਦੂ ਹੂੋ ਿੂਕ ਉਲੂਘਣ ਬੂਾਰੂ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਮਲ ਦਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਿੂਦਤੀ
ਜਾਵ ਤ� ਿੂਕਰਪਾ ਕਰਕ ਸਾਡ HIPAA ਅਨਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿੂਕ ਉਹ BFD/WMO ਨ ਇਸ ਪਿੂਹਲ
ਬੂਾਰੂ ਸਚੂਤ ਕਰੂ ਅਤੂ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਨ�ਿੂਟਸ ਭੂਜਣ ਲਈ ਇਕ ਯੂੋਗ ਈਮਲ ਪਤੂਾ ਪ�ਦੂਾਨ ਕਰੂ। ਤੂਸ�
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਿੂਕਸੂ ਵੂੀ ਸਮ� ‘ਤ ਸੂਪਰਕ ਕਰਕੂ ਈਮਲ ਦੂਆਰੂਾ ਨ�ਿੂਟਸ ਪ�ੂਾਪਤ ਕੀਤੂ ਜੂਾਣ ਦੂੀ ਆਪਣੂੀ ਸਿੂਹਮਤੂੀ ਨ
ਵੂਾਪਸ ਲੂੈ ਸਕਦੂ ਹੂੋ।

ਗਾਪਤ ਸਾ ਚਾ ਰ� ਦਾ ਬਾਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਾਧਕਾ ਰ। ਤਹੂਾਡੂ ਕੂੋਲ ਇਹ ਬਨਤੂੀ ਕਰਨ ਦੂਾ ਿਅਧਕੂਾਰ
ਹੂੂਦੂਾ ਹੂੈ ਿੂਕ ਅਸ� ਤੂਹੂਾਡੂੀ PHI ਨ ਿੂਕਸੂ ਹੂੋਰ ਥ� (ਉਦੂਾਹਰਣ ਲਈ, ਤਹੂਾਡੂ ਘਰ ਦੂ ਪਤੂ ਤ� ਅਲੂਾਵੂਾ
ਕੋਈ ਹੂੋਰ ਥ�) ‘ਤੂ ਭੂਜੂੀਏ ਜ� ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਤਰੂੀਕੂ (ਉਦੂਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੂਨਯਿੂਮਤ ਮਲ ਦੂੀ ਬਜੂਾਏ ਈਮਲ
ਦੂਆਰੂਾ) ਿੂਵੂਚ ਭੂਜੂੀਏ। ਹੂਾਲ�ਿੂਕ, ਅਸ� ਿੂਸਰਫ਼ ਮਨੂਾਸਬ ਬਨਤੂੀਆੂ ਦੂਾ ਪੂਾਲਣ ਕਰ�ਗੂ ਜਦ� ਕੂਾਨਨ
ਦੂਆਰੂਾ ਿਅਜਹੂਾ ਕਰਨ ਦੂੀ ਲੂੋੜ ਹੂੂਦੂੀ ਹੂੈ। ਜੂ ਤੂਸ� ਬਨਤੂੀ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਿੂਕ ਅਸ� PHI ਨ
ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਸਥੂਾਨ ਜ�
ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਸ਼ੂਸ਼ ਸਰੂਪ ਿੂਵੂਚ ਭੂਜੂੀਏ ਤ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ
ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੀਦੂਾ ਹੂੈ ਅਤੂ ਿੂਲਖਤ
ਿੂਵਚ ਬਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਇ ਟਰਨ� ਟ, ਈਮਲ ਅਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨ� ਿੂਟਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਅਧਕਾਰ
ਜੂ ਅਸ� ਕੋਈ ਵੂੈਬ ਸੂਾਈਟ ਕਾਇਮ ਰੂ ਖਦੂ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਸੂਾਡੂੀ ਵੂੈਬ ਸੂਾਈਟ �ਤੂ ਇਸ ਨ�ਿੂਟਸ ਦੂੀ ਇਕ
ਕਾੂਪੂੀ ਉਚਚੂ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਪੂੋਸਟਕਰ�ਗੂ ਅਤੂ ਵੂੈਬ ਸੂਾਈਟ ਦੂਆਰੂਾ ਨ�ਿੂਟਸ ਨ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਤਰੂੀਕੂ
ਿੂਵੂਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰੂਾਵ�ਗੂ। ਜੂ ਤੂਸ� ਸੂਾਨ ਇਜੂਾਜ਼ਤ ਿੂਦੂਦੂ ਹੂੋ ਤ� ਅਸ� ਤੂਹੂਾਨੂ ੂ ਕਾਗਜ਼ ਦੂੀ
ਬਜੂਾਏ ਇਲੂੈ ਕਟ�ੂੋਿੂਨਕ ਮਲ ਦੂਆਰੂਾ ਇਹ ਨ�ਿੂਟਸ ਅੂਗੂ ਭੂਜ�ਗੂ ਅਤੂ ਤੂਸ� ਹਮਸ਼ੂਾ ਨ�ਿੂਟਸ ਦੀ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ਹੋ।
ਨ� ਿੂਟਸ ਲਈ ਸਧਾਈਆ
BFD/WMO ਨ ਵਰਤਮੂਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੂ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਇਸ ਨ�ਿੂਟਸ ਦੂ ਸੂ ਸਕਰਣ ਦੂੀਆੂ ਸ਼ਰਤ� ਤੂ ਡਟੂ ਰਿੂਹਣੂਾ
ਚੂਾਹੂੀਦੂਾ ਹੂੈ। ਹੂਾਲ�ਿੂਕ, BFD/WMO ਿੂਕਸੂ ਵੂੀ ਸਮ� ‘ਤੂ ਇਸ ਨ�ਿੂਟਸ ਦੂੀਆੂ ਸ਼ਰਤ� ਨ ਬਦਲਣ ਦੂਾ
ਿਅਧਕੂਾਰ ਰੂਾਖਵ� ਰੂ ਖਦੂਾ ਹੂੈ, ਅਤੂ ਬਦਲੂਾਵ ਤੂਰੂ ਤ ਲੂਾਗੂ ਹੂੋਣਗੂ ਅਤੂ ਸੂਾਡੂ ਦੂਆਰੂਾ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੂੀ ਸੂਾਰੂੀ PHI ‘ਤੂ ਲੂਾਗੂ ਹੂੋਣਗੂ। ਨ�ਿੂਟਸ ਿੂਵੂਚ ਿੂਕਸੂ ਜ਼ਰੂਰੂੀ ਬਦਲੂਾਵ� ਨ ਸੂਾਡੂੀਆੂ
ਸੂਾਰੂੀਆੂ ਸੂਿੂਵਧੂਾਵ� ਿੂਵੂਚ ਅਤੂ ਸੂਾਡੂੀ ਵੂੈਬ ਸੂਾਈਟ �ਤੂ ਤੂੂਰਤ ਪੂੋਸਟ ਕੀਤੂਾ ਜੂਾਵੂਗੂਾ, ਜੂ
ਸੂਾਡੂੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੂੈ। ਤੂਸ� ਸੂਾਡੂ HIPAA ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰਕੂ ਇਸ ਨ�ਿੂਟਸ ਦੂ
ਨਵੂੀਨਤਮ ਸੂ ਸਕਰਣ ਦੂੀ ਇਕ ਕਾੂਪੂੀ ਪ�ੂਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੂ ਹੂੋ।
ਤੂਹੂਾਡੂ ਕੂਾਨਨੂੀ ਅਿੂਧਕੂਾਰ ਅਤੂ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ�
ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿੂਧਕੂਾਰ ਵੂੀ ਹੂੈ ਿੂਕ ਤੂਸ� ਸੂਾਡੂ ਕੋਲ, ਜ� ਿੂਸਹਤ ਅਤੂ ਮਨੂ ੂਖੂੀ ਸੂਵੂਾਵ� ਦੂ
ਯੂਨੂਾਈਿੂਟਡ ਸਟਟਸ ਦੂ ਿੂਵਭੂਾਗ ਦ ਸਕੂਤਰ ਕੋਲ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ ਲੂੈ ਕੂ ਆਓ, ਜੂ ਤਹੂਾਡੂਾ ਮੂਨਣੂਾ ਹੂੈ
ਿੂਕ ਤਹੂਾਡੂ ਗੂੋਪਨੂੀਯਤੂਾ ਅਿੂਧਕੂਾਰ� ਦੂਾ ਉਲੂਘਣ ਹੂੋਇਆ ਹੂੈ। ਤਹੂਾਡ ਨੂਾਲ ਸੂਾਡੂ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਦੂ
ਕੋਲ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ ਦੂਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਕਸੂ ਿੂਕਸਮ ਦੂਾ ਬਦਲੂਾ ਨਹ� ਿੂਲਆ ਜੂਾਵੂਗੂਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਕਧਿ theਧਨਟੀ ਪੈਰਾ ਿੈਡੀਕਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੋਟ
ਦੀ ਧਰਹਾਈ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਧਿਆਦ ਖਤਿ ਹੰਦੀ ਹੈ. ਤਸੀ ਾਂ ਕਧਿ Revਧਨਟੀ
ਪੈਰਾਿੈਧਡਕ ਦਫਤਰ ਦਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਕਸੀਟ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੂ ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ, ਜ� ਿੂਟੂ ਪਣੂੀਆੂ ਜ� ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ� ਹਨ ਤ� ਤੂਸ� ਸੂਾਰੂ ਸੂਾਡੂ HIPAA
ਅਨੂ ਪੂਾਲਣ ਕੋਲ ਸੂਾਰੂ ਸਆਲ ਲ
ਿੂ
ਆਸਕਦੂ ਹੂੋ। ਿੂਕਸੂ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ ਨ ਦੂਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਕਸੂ ਿੂਵਅਕਤੂੀ ਤ�
ਕੋਈ ਬਦਲੂਾ ਨਹ� ਿੂਲਆ ਜੂਾਵੂਗੂਾ।
ਜੂ ਤਹੂਾਡੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜ� ਜੂ ਤੂਸ� ਕੋਈ ਿੂਸ਼ਕੂਾਇਤ ਕਰਨੂਾ ਚੂਾਹੂੂਦੂ ਹੂੋ ਜ� ਇਸ ਨ�ਿੂਟਸ
ਿੂਵੂਚ ਸੂਚੂੀਬੂ ਧ ਿੂਕਸੂ ਅਿੂਧਕੂਾਰ�ਨਵਰਤਣਾ ਚਾਹਦ ਹੋ ਤ� ਿੂਕਰਪਾ ਕਰਕ ਸਾਡ HIPAA ਅਨਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਭੂਾਵੂੀ ਿੂਮਤੂੀ: 23/9/2013 (ਿੂਪਛਲੂ ਸੂ ਸਕਰਣ� ਲਈ, ਿੂਕਰਪੂਾ ਕਰਕੂ ਸੂਾਡ HIPAA ਅਨੂਪੂਾਲਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂਾਲ ਸੂ ਪਰਕ ਕਰ)ੋ

ਨਾਲ ਸ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਬਿੂਲੂ ਘਮ ਫੂਾਯਰ
ਿੂਡਪੂਾਰਟਮ�ਟ ਵਟਕੌਮ ਮੈਿੂਡਕ
ਵਨ
1800 BROADWAY
BELLINGHAM, WA 98225-3133
360-778-8450
medic@cob.org
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