
 गोपनीयता अ�ासस��ी सूचना 

यो सूचनामा तपाईंको �ा�स��ी जानकारी कसरी प्रयोग तथा खुलासा ग�रन्छ र यो जानकारी 
प�ँच गन� अनुमित कसरी प्रा� गन� सिकन्छ भ�े कुरा �ा�ा ग�रएको छ। कृपया 
�ानपूव�क पढ्नुहोस्। 

Sadler Health Center (Sadler) ले तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारीको गोपनीयताको स�ान गछ�  र यो 
तपाईकंो गोपनीयता कायम रा� प्रितब� छ। Sadler ले गुण�र सुधान� र कानुनी मापद�ह� पूरा गन� प्रयोजनका लािग 
तपाईलंाई प्रदान ग�रने सेवाको रेकड� स�लन तथा िसज�ना गछ�  र कायम राख्छ। यो सूचना हाम्रा कम�चारी, �ाफ, �यंसेवक 
तथा िचिक�कका साथै िव�ाथ�लाई िदइने प्रशी�ण प्रा� ग�ररहेका वा हाम्रा कुनै एक सुिवधास्थलमा काम िसिकरहेका 
���बाट प्रा� भएको वा उनीह�ले िसज�ना गरेको जानकारीलगायतका सबै जानकारी र तपाईंलाई प्रदान ग�रने सेवास��ी 
रेकड�का हकमा लागू �न्छ। यसमा तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारीसँग स���त तपाईकंा अिधकार र हाम्रा 
दािय�ह�का बारेमा पिन �ा�ा ग�रएको छ। 

कानुनले िनद�शन िदएबमोिजम हामीले िन� काय� गनु� पछ� : 
• तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारीको गोपनीयता कायम रा�े; 
• तपाईलंाई तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारीसँग स���त हाम्रा कानुनी दािय� तथा गोपनीयता 

अ�ासको िव�ृत सूचना उपल� गराउने र 
• यो सूचनाका सत�ह� �ीकार गन�। 

तपाईंसँग यो सूचनाका बारेमा कुनै पिन प्र� छ भने तपाईं SHC को गोपनीयता अिधकारीलाई 717-218- 6670 मा स�क�  गन� 
स�ु�न्छ। 

 
तपाईकंो �ा�स��ी जानकारी 

हामी उपचार, भु�ानी र �ा� सेवास��ी काय�ह� गदा� तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा 
खुलासा गन� सक्छौ।ँ हामीले तल यी जानकारीका प्रयोग तथा खुलासाका बारेमा �ा�ा गनु�का साथै उदाहरणह� पिन उपल� 
गराएका छौ।ँ उपचार, भु�ानी वा �ा� सेवास��ी काय�को उ�े�का लािग सबै स�ािवत प्रयोग वा खुलासा सूचीब� ग�रने 
छैन। 

उपचार 

हामी तपाईंलाई �ा�स��ी उपचार तथा सेवाह� प्रदान गन� प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी जानकारी प्रयोग 
तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ हामी िचिक�क, द� िचिक�क र अ� �ा� तथा द� प्रदायक; नस� तथा �ा� 
सहायकलगायतका कम�चारी; र तपाईंको �ा� सेवामा संल� रहेका SHC का अ� कम�चारी वा कामदारसँग तपाईंको 
�ा�स��ी जानकारी सेयर गन� सक्छौ।ँ 
िनि�त जानकारीमा HIV/AIDS, मानिसक �ा� अवस्था वा लागू पदाथ�/मिदराको लत वा उपचार समावेश छ भने 
कानुनले िनद�शन िदएबमोिजम SHC ले सो जानकारीको गोपनीयता थप कडा �पमा सुरि�त राख्नु पन� �न्छ। 

भु�ानी 
हामी तपाईंले SHC मा प्रा� गन� उपचार तथा सेवाह�को िबल बनाउन र ती उपचार तथा सेवाबापत भु�ानी प्रा� गन� 
प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग गन� तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ िबिलङ तथा 
भु�ानीस��ी प्रयोजनका लािग हामी तपाईकंो �ा� िबमा योजना, मेिडकेयर, मेिडकेड वा अ� तेस्रो प�ीय 
भु�ानीकता�सँग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

�ा� सेवाका काय�ह� 
हामी काय�ह� अ�ास गन� प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी सुरि�त जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ 
हामी यो जानकारीका सहायताले द� ब�ुका साथै सेवाको गुण�र सुधान� सक्छौ।ँ 

 
अ� प्रयोजनका लािग यो जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गदा� अनुमित चािहँदैन 

हामी अ� िवशेष प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गन� पिन 
सक्छौ।ँ यो ख�मा हामीले तपाईंको िल�खत अनुमितिवनै तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा खुलासा 
गन� स�े अ� त�रकाह� �ा�ा ग�रएको छ। सबै प्रयोग तथा खुलासास��ी जानकारी सूचीब� ग�रएको छैन। 



अपोइ�मे�स��ी �रमाइ�रह� - हामी तपाईंलाई तपाईंका अपोइ�मे�ह�का बारेमा याद िदलाउने प्रयोजनका लािग 
�ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ तपाईं तपाईकंा आगामी अपोइ�मे�ह�का बारेमा SMS 
टे� �ासेज/इमेलमाफ� त �रमाइ�र प्रा� गनु� �ने छ। तपाईं अ�-आउट गन� चाहनु�न्छ भने कृपया हामीलाई सूिचत गनु�होस्।  
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तपाईलंाई प्रदान ग�रने सेवा वा तपाईलंाई प्रदान ग�रने सेवाको भु�ानीमा संल� ��� - तपाईलें आपि� 
नजनाउँदास� हामी तपाईंलाई प्रदान ग�रनेमा संल� पा�रवा�रक सद�, आ�ीय साथी, विकल वा पादरी समूहका सद�सँग 
िनि�त प�र�स्थितह�मा तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ तपाईलंाई सव�प्रथम SHC मा 
िबरामीका �पमा भना� गदा� तपाईंले प्रा� गनु�का साथै ह�ा�र गनु�भएको �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� 
अनुमित फाराममा कुनै पिन आपि� अिनवाय� �पमा उ�ेख ग�रनु पछ� । 

िवपि� राहत - हामी िवपि� राहतको काय�मा सघाउने संस्थासँग तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� 
सक्छौ।ँ 

साव�जिनक �ा�स��ी िक्रयाकलापह� - हामी ज� तथा मृ�ु ज�ा मह�पूण� रेकड�ह� कायम रा�े, कुनै रोग 
लागेको �न स�े वा अ� मान्छेह�लाई कुनै रोग सान� स�े ���लाई सूिचत गन� र उ�ादन िफता� िलने सूचना 
िदनेलगायतका साव�जिनक �ा�स��ी िक्रयाकलापह� गदा� तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� 
सक्छौ।ँ SHC ले कानुन र/वा स�ीय/रा�का �ा�ेट वा मापद�बमोिजम आव�क पदा� पिहचान खुलाउने 
जानकारीलगायतका जानकारी खुलासा गन� पिन सक्छ। 

दु��वहार, बेवा�ा वा घरेलु िहंसाका बारेमा �रपोट� गन� - हामीलाई तपाई ंदु��वहार, बेवा�ा वा घरेलु िहंसाको िसकार 
�नुभएको छ ज�ो लाग्छ भने हामी कानुनले िनद�शन वा अनुमित िदएबमोिजम सरकारी िनकायलाई सूिचत गन� प्रयोजनका 
लािग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

�ा� वा सुर�ामा ग�ीर जो�खम आउन निदने - हामी तपाईकंो �ा� वा सुर�ा वा सव�साधारण वा अक� ���को 
�ा� वा सुर�ामा ग�ीर जो�खम आउन निदने प्रयोजनका लािग तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारी (आव�क 
पदा�) प्रयोग तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ तर जो�खम आउन निदने काय� गन� स�े ���सँग मात्र कुनै पिन जानकारी खुलासा 
ग�रने छ। 

�ा� िनरी�णस��ी िक्रयाकलापह� - हामी �ा� िनरी�ण िनकायसँग कानुनले अनुमित िदएबमोिजमका 
िनरी�णस��ी िक्रयाकलापह� गन� प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ यी 
िक्रयाकलापअ�ग�त िन� काय� समावेश �न सक्छन्: लेखा परी�ण, अनुस�ान, िनरी�ण र 
इजाजतपत्र प्रदान गन� काय� वा अ� कानुनी काय�िविधह�। 

कानुनले िनद�शन िदएबमोिजम - हामी कानुनले िनद�शन िदएबमोिजम तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा 
गनु� पन� अवस्थामा सो जानकारी खुलासा गन� छौ।ँ 

कानुन काया��यन गन� िनकायले िनद�शन िदएबमोिजम - �रपोिट�ङका मापद�ह�को पालना गन�; अदालतले िदने 
आदेश, वारे�, आ�ान, अिपल, अनुस�ाना�क माग वा य�ै कानुनी प्रिक्रयाको पालना गन�; श�ा�द ���, भगुवा, प्र�� 
सा�ी वा हराएको ���लाई िच�े वा फेला पान�; ���ले सहमित जनाएमा वा अ� सीिमत प�र�स्थितह�मा अपराधको 
िसकारमा परेको ���स��ी जानकारी मा�े; श�ा�द मृ�ुस��ी जानकारीका बारेमा �रपोट� गन�; Sadler मा भएको 
आपरािधक घटनास��ी जानकारी प्रदान गन�; आपत् कालीन प�र�स्थितह�मा अपराधस��ी जानकारीका बारेमा �रपोट� 
गन�; वा िहंसा�क अपराधसँग स���त ��� वा कानुनी िहरासतबाट भागेको ���लाई िच�े वा फेला पान�लगायतका 
अवस्थामा स�ीय, रा� वा स्थानीय कानुन काया��यन गन� िनकायले िनद�शन िदएबमोिजम हामी तपाईंको �ा�स��ी 
���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

राि��य सुर�ा तथा िनरी�णस��ी िक्रयाकलापह� - हामी राि�� य सुर�ा तथा िनरी�णस��ी िक्रयाकलापह� गन� 
मा�ताप्रा� स�ीय अिधकारीसँग वा िनि�त खालका िवशेष अनुस�ानह� गन� प्रयोजनका लािग �ा�स��ी ���गत 
जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

अनुस�ान - हामी अनुस�ानकता�ले गोपनीयतास��ी िनि�त सुर�ाह�को पालना गन� गरी अनुस�ाना�क प्रयोजनका 
लािग �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग वा खुलासा गन� अनुमित िदन सक्छौ।ँ 

फरे��क िचिक�क, �ा� परी�क, दाहसं�ार िनद�शक, अ� तथा त�ु दान संस्थाह� - हामी फरे��क िचिक�क, 
�ा� परी�क वा दाहसं�ार िनद�शक र तपाईं अ�दाता �नु�्न्छ भने अ� तथा त�ु दान गन� काय�मा संल� संस्थासँग 
तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

सैिनक तथा भूतपूव� सैिनकह� - तपाईं सश� बलको सद� �नु�न्छ भने हामी सैिनक िनकायले आदेश िदएबमोिजम 
वा वैदेिशक सैिनक कम�चारीका स��मा उपयु� वैदेिशक सैिनक िनकायले िनद�शन िदएबमोिजम तपाईकंो 
�ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग तथा खुलासा गन� सक्छौ।ँ 



�ावसाियक स�ठनह� - हामी हाम्रा �ावसाियक स�ठनह�सँग तपाईंलाई सेवा प्रदान गन� प्रयोजनका लािग 
�ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ 

कामदारह�को �ितपूित� - हामी कामदारह�को �ितपूित� वा य�ै काय�क्रमह�सँग स���त कानुनको पालना गन� 
प्रयोजनका लािग तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग वा खुलासा गन� सक्छौ।ँ 
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अदालती तथा प्रशासकीय काय�िविधह� - हामी अदालतीय वा प्रशासकीय आदेश, आ�ान, खोजस��ी अनुरोध वा अ� 
कानुनी प्रिक्रयाका स��मा तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ हामी यथाथ� �पमा तपाईंलाई 
अनुरोधका स��मा स�क�  गन� छौ ँवा तपाईंलाई तपाईकंो जानकारी सुरि�त रा�े आदेश वा सम्झौता प्रा� गन� अवसर 
प्रदान गन� छौ।ँ 

दान स�लन गन� िक्रयाकलापह�। तपाईंले आपि� नजनाउँदास� हामी तपाईंलाई Sadler का लािग पैसा उठाउने दान 
स�लन अिभयानको अंशका �पमा स�क�  गन� प्रयोजनका लािग तपाईकंो नाम, ठेगाना तथा फोन न�रलगायतका स�क�  
जानकारी खुलासा गन� सक्छौ।ँ ज�ै, दान स�लनस��ी जानकारी खुलासा गन� स��मा तपाईंलाई �� तथा प्र�� �पमा 
दान स�लनस��ी भावी जानकारी प्रा� नगन� िवक� रो�े अवसर प्रदान गनु� पछ� । 

 
तपाईकंो �ा�स��ी जानकारीसँग स���त अिधकारह� 

�ा�स��ी ���गत जानकारी प�ँच गन� अिधकार - तपाईंसँग पे��लभेिनयाका िनयमबमोिजम प्रितब� 
लगाइएको �न स�े मानिसक �ा� सेवा प्रदायकको नोटबाहेक तपाईकंा �ा�, द� वा िबिलङस��ी रेकड� वा 
तपाईलंाई प्रदान ग�रने सेवाका स��मा िनण�य गन� प्रयोग गन� सिकने अ� िल�खत जानकारी मौ�खक वा िल�खत �पमा 
मा�े अिधकार �न्छ। हामीले तपाईंको जानकारी िवद्युतीय रेकड�मा कायम राखेका छौ ँभने तपाई ंहामीबाट िवद्युतीय 
फ�ा�टमा उ� जानकारीको प्रितिलिप प्रा� गन� र हामीलाई सीधै तपाईलें तो�ुभएको िनकाय वा ���लाई सो प्रितिलिप 
ट� ा�िमट गन� िनद�शन िदन स�ु�न्छ। हामीले तपाईंलाई अिनवाय� �पमा तपाईलें अनुरोध गनु�भएको 24 घ�ािभत्र 
तपाईकंा रेकड�ह� िनरी�ण गन� अनुमित िदनु पछ� । तपाईंले आफ्ना रेकड�ह�को प्रितिलिप अनुरोध गनु�भयो भने हामीले 
अिनवाय� �पमा तपाईंले अनुरोध गनु�भएको 2 िदनिभत्र ती प्रितिलिपह� प्रदान गनु� पछ� । हामी तपाईलें अनुरोध गनु�भएको 
जानकारीको प्रितिलिप बनाउँदा तथा सो जानकारी पत्राचार गदा� ला�े हाम्रो खच�बापत उिचत शु� िलन सक्छौ।ँ 

प्रितब� लगाइिदन अनुरोध गन� अिधकार - तपाईंसँग हामीले प्रयोग गन� वा हामीले तपाईलंाई प्रदान ग�रने सेवा वा सो 
सेवा वा उपचारको भु�ानी, भु�ानी वा �ा� सेवास��ी काय�ह�मा संल� भएका पा�रवा�रक सद�, साथी वा अ� 
���सँग खुलासा गन� तपाईंको �ा�स��ी ���गत जानकारीमा प्रितब� लगाइिदन अनुरोध गन� अिधकार �न्छ। 
कानुनले रेकड�ह�को खुलासा गन� िनद�शन निदँदास� वा तपाईंलाई आक��क उपचार प्रदान गन�का िन�� जानकारी 
खुलासा गन� आव�क न�ँदास� हामीले तपाईलें अनुरोध गनु�भएको प्रितब�मा सहमित जनाउनु पछ�  भ�े छैन। 

तपाई ंआफूले SSHC मा सेवा प्रा� गन�का िन�� भना� �ँदा पूरा गनु� पन� �ा�स��ी जानकारी खुलासा गन� अनुमित 
फाराममा प्रितब�ह�का साथै ती प्रितब� लगाउने एकाइ सूचीब� गन� स�ु�न्छ। तपाईलें ती प्रितब�ह� संशोधन गन� 
चाहनुभयो भने तपाईं फ्र� अिफसका कम�चारीसँग �ा�स��ी जानकारी खुलासा गन� नयाँ अनुमित फाराम मा� र पूरा गन� 
स�ु�न्छ। 

संशोधन ग�रिदन अनुरोध गन� अिधकार - तपाईंसँग SHC लाई SHC ले �ा�स��ी सबै ���गत जानकारी कायम 
राख्दास� सो जानकारी संशोधन ग�रिदन अनुरोध गन� अिधकार �न्छ। तपाईंले अिनवाय� �पमा गोपनीयता अिधकारीलाई 
आफ्नो अनुरोध िल�खत �पमा पेस गनु� पछ� । साथै, तपाईलें अनरोध गनु�भएको संशोधनको कारण पिन उ�ेख गनु� पछ� । यो 
जानकारी िन� भएका अवस्थामा हामी तपाईलें संशोधन ग�रिदन गनु�भएको अनुरोध अ�ीकार गन� सक्छौ:ँ 

• जानकारीको िसज�नाकता� तपाईकंो अनुरोधका स��मा काय� गन� उपल� �ँदास� SHC ले िसज�ना नगरेको; 
• SHC ले कायम राखेको �ा�स��ी ���गत जानकारीको अंश नरहेको; 
• तपाईंसँग प�ँच गन� अिधकार भएको जानकारीको अंश नरहेको; 
• SHC ले िनधा�रण गरेअनुसार पिहले नै सटीक तथा पूण� रहेको। 

हामीले तपाईलें संशोधन ग�रिदन गनु�भएको अनुरोध अ�ीकार गऱ् यौ ँभने हामी तपाईंलाई अ�ीकृितको िल�खत ��ीकरण 
प्रदान गन� छौ।ँ तपाईंसँग अ�ीकृितप्रित असहमित जनाउने िल�खत व�� पेस गन� अिधकार �न्छ। 

खुलासाको अिभलेख मा�े अिधकार - तपाईंसँग उपचार, भु�ानी र �ा� सेवास��ी काय� वा अ� िनि�त 
अपवादस��ी जानकारी खुलासा गन�बाहेक हामीले वा हाम्रो तफ� बाट अ� कसैले गरेका तपाईकंो �ा�स��ी 
���गत जानकारीका खुलासाह�को "अिभलेख" मा�े अिधकार �न्छ। अिभलेखमा अनुरोध ग�रएका ख�मा: खुलासा 
ग�रएको िमित; जानकारी प्रा� गन� ��� वा िनकायको नाम र ठेगाना; खुलासा ग�रएको जानकारीको संि�� जानकारी; 
खुलासा गनु�को उ�े�का बारेमा संि�� व�� वा अनुमित 
वा अनुरोधको प्रितिलिप; वा एकभ�ा बढी एउटै खुलासासँग स���त िनि�त सारांश समावेश �ने छ। खुलासाह�को 
अिभलेख मा� तपाईंले अिनवाय� �पमा गोपनीयता अिधकारीलाई िल�खत �पमा अनुरोध पेस गनु� पछ� । 12 मिहनाको 
अविधिभत्र प्रदान ग�रने पिहलो अिभलेख िनः शु� �पमा प्रदान ग�रने छ; यसपिछ अनुरोध गरेका ख�मा हामी शु� िलन 
सक्छौ।ँ 



यो सूचनाको कागजात प्रितिलिप प्रा� गन� अिधकार - तपाईंले िवद्युतीय मा�ममाफ� त यो सूचना प्रा� गन� कुरामा सहमित 
जनाउनुभएको भए तापिन तपाईंसँग यो सूचनाको कागजात प्रितिलिप प्रा� गन� अिधकार �न्छ। तपाईं जुनसुकै बेला यो सूचनाको 
प्रितिलिप मा� स�ु�न्छ। 
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तपाईकंो PHI चोरी भएका स��मा तपाईलंाई सूिचत गराउने कत�� 

सूिचत गन� कत�� 
तपाईकंो �ा�स��ी सुरि�त जानकारी (PHI) चोरी भएको अवस्थामा SHC ले तपाईंलाई �सका बारेमा सूिचत गनु� पन� 
�न्छ। "चोरी" भनेको अनिधकृत �पमा PHI प्रा�, प�ँच, प्रयोग वा खुलासा गन� काय� हो। यसअ�ग�त PHI को सुर�ा वा 
गोपनीयता समावेश �न्छ तर अनजानमा उ� जानकारी प्रा�, प�ँच वा प्रयोग गन� काय�, झु��एर उ� जानकारी खुलासा 
गन� काय� र �� �पमा उ� जानकारी धारण गन� नस�े ���सँग खुलासा गन� काय� समावेश �ँदैनन्। "असुरि�त 
�ा�स��ी सुरि�त जानकारी" भनेको Secretary of Health and Human Services ले मा�ता िदएको वैध इनिक्र�न 
प्रिक्रयाको प्रयोगमाफ� त सुरि�त नग�रएको PHI वा PHI रेकड� वा भ�ारण ग�रने िमिडयाको न� गन� काय� हो। 

सूचना पठाउने समय तथा िविध 
SHC ले तपाईंलाई य�ो चोरी प�ा लागेको 60 िदनिभतै्र उ� गुण�रको पत्राचार वा इमेल (तपाईंले आफ्नो प्राथिमकताका 
�पमा उ�ेख गरेका ख�मा) माफ� त सूिचत गराउने छ। 

सूचनाका िवषयव�ुह� 
हामीले तपाईलंाई पठाउने सूचनामा िन� कुरा समावेश �ने छन्: 
• चोरी भएको िमित र प�ा लागेको िमित (थाहा भएका ख�मा) सिहत के भएको िथयो भ�े कुराको संि�� िववरण; 
• चोरीमा समावेश भएका िविभ� प्रकारका PHI को िववरण; 
• तपाईलें चोरीबाट उ�� �न स�े हािनबाट आफूलाई जोगाउनका िन�� अपनाउनु पन� कदमह�; 
• चोरीको अनुस�ान गन�, िनवासीलाई पु�े हािन घटाउने र थप चोरीबाट जोगाउने प्रयोजनका लािग हामी के गद�  छौ ँ

भ�े कुराको संि�� िववरण; र 
• तपाईलें प्र�ह� सो� वा थप जानकारीका बारेमा जा�का िन�� अपनाउनु पन� स�क�  काय�िविधह�। यसअ�ग�त 

अिनवाय� �पमा टोल िफ्र टेिलफोन न�र, इमेल ठेगाना, वेबसाइट वा �लाक ठेगाना समावेश �नु पछ� । 
 

अिनमितप्रा� प्रयोग तथा खुलासाह� 
हामी तपाईंको िल�खत अनुमित प्रा� भएपिछ मात्र �ा�स��ी ���गत जानकारी (यो सूचनामा �ा�ा ग�रएका वा 
कानुनले िनद�शन िदएबमोिजम बाहेका अ� अवस्थामा) प्रयोग तथा खुलासा गन� छौ।ँ तपाई ंजुनसुकै बेला आफूले िदएको 
�ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग वा खुलासा गन� अनुमित र� गन� स�ु�न्छ। तपाईलें आफूले िदएको अनुमित र� 
गनु�भयो भने हामी अब उप्रा� हामी पिहले नै अनुमितपत्रमा भर पन�बाहेक अनुमितपत्रमा समेिटएका प्रयोजनका लािग 
तपाईकंो �ा�स��ी ���गत जानकारी प्रयोग वा खुलासा गन� छैनौ।ँ 

 
उजुरीह� 

तपाईलंाई आफ्ना गोपनीयता अिधकारह� उ��न ग�रएका छन् भ�े िव�ास लाग्छ भने तपाईं Sadler वा U.S. Department of 
Health Services को Office of Civil Rights मा िल�खत �पमा उजुरी दायर गन� स�ु�न्छ। Sadler मा उजुरी दायर गन� हाम्रा 
गोपनीयता अिधकारीलाई 717-218-6670 मा स�क�  गनु�होस्। तपाईलें कुनै उजुरी दायर गनु�भयो भने हामी तपाईिंव�� 
बदला िलने छैनौ।ँ 

 
यो सूचनामा ग�रएका प�रवत�नह� 

यो सूचनामा उ�ेख ग�रएका प्रयोग वा खुलासा, तपाईकंा ���गत अिधकार, हाम्रा कानुनी दािय� वा अ� गोपनीयता 
अ�ासह�मा कुनै व�ुगत प�रवत�न ग�रएको छ भने हामी यो सूचना समी�ा गन�का लािग उपल� गराउने छौ।ँ हामीसँग यो 
सूचना प�रवत�न गन� र हामीले भिव�मा प्रा� गन� �ा�स��ी सबै ���गत जानकारीका लािग उपयु� �ने सूचनास��ी 
संशोिधत वा नयाँ प्रावधानह� तयार पान� अिधकार सुरि�त �न्छ। हामी Sadler को लबीमा हालको सूचनाको प्रितिलिप पो� गन� 
छौ।ँ तपाईंले अनुरोध गनु�भयो भने हामी तपाईंलाई संशोिधत सूचनाको प्रितिलिप प्रदान गन� छौ।ँ 

 
 

तपाईंसँग यो सूचनाका बारेमा कुनै पिन प्र� छ वा तपाईं आफ्ना गोपनीयता 
अिधकारह�का स��मा थप जानकारी प्रा� गन� चाहनु�न्छ भने कृपया हाम्रा 

गोपनीयता अिधकारीलाई 
717-218-6670 मा स�क�  गनु�होस्। 
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गोपनीयता अ�ासस��ी सूचना प्रा� गरेको कुराको �ीकृित 
 
 
 

िबरामीको नाम:  _ SSN:  _ 

म आफूले Sadler Health Center को गोपनीयता अ�ासस��ी सूचना प्रा� गरेको कुरा �ीकार गछु� । 

 
 

िबरामीको नाम िमित 
 
 
 

  

िबरामी ह�ा�र गन� नस�े भएमा िज�ेवार ���को नाम िमित 
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आ��रक प्रयोगका लािग मात्र; 
 
[Name of Patient] वा [Name of Responsible Person]  बाट िल�खत अनुमित 
फाराम 
 प्रा� गन� नस�े भएमा कृपया तल नस�ुको कारण  उ�ेख गनु�होस्: 

 
 _______ िबरामी वा िज�ेवार ���ले यो अनुमित फाराममा ह�ा�र गन� अ�ीकार गनु�भयो। 

 _______ अ� (कृपया तल िव�ृत �पमा �ा�ा गनु�होस्): 
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