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ACRS ຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ່້ານຊາບກ່ຽວກບັສດິຄສ່ວນຕວົ ຂອງທ່ານພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຖ ື
ເອກະສານໄປນ�າ ແລະ ການເຊື່ ອຖໄືດ ້ຂອງປະກນັສຸຂະພາບ (HIPAA). ACRS ແມ່ນ “ນຕິບຸິກ 
ຄນົປະສມົ.” ບ�່ ແມ່ນ ACRS ທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍ HIPAA, ມພີຽງແຕ່ໂຄງການ / ກມົທີ່ ມຊີື່ ເປນັອງົປະ

 

ກອບການດູແລສຸຂະພາບ (Health Care Components) ໃນເວບັໄຊທ ໌ຂອງ ທີ່ ຄອບຄຸມໂດຍ 
HIPAA. ແຈງ້ການນີໃ້ຊກ້ບັລູກຄາ້ທີ່ ຮບັໃຊໂ້ດຍໂຄງການ / ກມົທີ່ ຄວບຄຸມນີເ້ທົ່ ານັນ້. ແຈງ້ການນີບ້�່ ມ

 ີ

ຜນົສະທອ້ນຕ�່ ກບັການມສີດິໄດຮ້ບັການບ�ລກິານ ຂອງ ACRS.

ແຈງ້ການນີອ້ະທບິາຍວທິຂີ�ມູ້ນທາງການແພດກ່ຽວກບັວ່າທ່ານອາດຈະນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີ ແລະ 
ທ່ານສາມາດຮບັສດິເຂົາ້ເຖງິຂ�ມູ້ນນີໄ້ດແ້ນວໃດ. ກະລຸນາທບົທວນຢ່າງລະມດັລະວງັ.

ໃບແຈງ້ການປະຕິບັດເລືອ້ງ 

ສ່ວນຕວົ

ຂ�ມູ້ນ ຂອງທ່ານ. 
ສິດ ຂອງທ່ານ.
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງທ່ານ.

ຖາ້ຫາກທ່ານມຄີ�າຖາມໃດໆກ່ຽວກບັແຈງ້ການນີ ້ຫຼ ືບນັຫາທີ່ ຄອບ 

ຄຸມໂດຍແຈງ້ການນີ,້ ກະລຸນາຕດິຕ�່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັຕາມ 
HIPAA ໄດທ້ີ່  206-695-7600 ຕ�່ ສາຍ: 2409.
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ສິດ ຂອງທ່ານ

ເມື່ ອເວົາ້ກ່ຽວກບັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ, ທ່ານມສີດິແນ່ນອນບາງຢ່າງ.

ພາກສ່ວນນີອ້ະທບິາຍສດິ ຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບບາງຢ່າງ ຂອງພວກເຮາົໃນການຊ່ວຍທ່ານ. ທ່ານ
ອາດໃຊສ້ດິໃດໜຶ່ ງເຫຼ ົ່ ານີໂ້ດຍການຍື່ ນຄ�າຮອ້ງ ຂອງທ່ານເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ�່  Asian Counseling and 
Referral Service, ສົ່ ງເຖງິ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັຕາມ HIPAA (HIPAA Compliance Officer), 
3639 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle, WA 98144. ກະລຸນາຕດິຕ�່ ຜູຈ້ດັການກ�ລະນ ີ
ຂອງທ່ານ ຫຼ ືເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັຕາມ HIPAA ຂອງພວກເຮາົໄດທ້ີ່  206-695-7600 ຕ�່ ສາຍ. 2409 
ເພື່ ອຮບັຄ�າຮອ້ງທີ່ ບງັຄບັໃຊ.້ ພວກເຮາົຈະປະເມນີຜນົແຕ່ລະຄ�າຮອ້ງ ແລະ ພວົພນັຫາທ່ານເປນັລາຍລກັອກັ 
ສອນວ່າພວກເຮາົສາມາດປະຕບິດັຕາມການຮອ້ງຂ�ດັ່ ງກ່າວໄດຫ້ຼບື�່ . ພວກເຮາົຍງັອາດເກບັຄ່າບ�ລກິານທີ່ ສມົເຫດສມົ
ຜນົສ�າລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຄ�າຮອ້ງຂ�ຂອງທ່ານ. ພວກເຮາົຈະແຈງ້ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃຫຊ້າບກ່ອນລ່ວງໜາ້ ແລະ 
ທ່ານອາດຍກົຄ�າຮອ້ງຂ� ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະສາ້ງຄ່າໃຊຈ່້າຍໃດໆ.

ຮບັສ�າເນາົບນັທກຶທາງການແພດເປນັອເີລກັໂຕຼນກິ ຫຼ ື
ແຜ່ນເຈັຽ້

• ທ່ານສາມາດຂ�ເບິ່ ງ ຫຼ ືຮບັສ�າເນາົບນັທກຶທາງການ 
ແພດເປນັອເີລກັໂຕຼນກິ ຫຼ ືເຈຍ້ ແລະ ຂ�ມ້ນູສຸຂະພາບ
ອື່ ນໆທີ່ ພວກເຮາົມກ່ີຽວກບັທ່ານ.

• ໂດຍປກົກະຕ,ິ ສ�າເນາົນີລ້ວມມບີນັທກຶທາງການແພດ 
ແລະ ໃບບນິຮຽກເກບັເງນິ. ສ�າເນາົນີບ້�່ ໄດລ້ວມເອາົ

 

ບນັທກຶການບ�າບດັຈດິ; ຂ�ມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບີໂຮມເພື່ ອ
 

ການນ�າໃຊໃ້ນການຮອ້ງຟອ້ງທາງກດົໝາຍ ຫຼ ື
ການດ�າເນນີການທາງກດົໝາຍ; ຫຼ ືຂ�ມູ້ນໃດໜຶ່ ງທີ່

 

ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນຫອ້ງທດົລອງ.

• ພວກເຮາົຈະສະໜອງສ�າເນາົ ຫຼ ືສະຫຸຼບຂ�ມ້ນູສຸຂະພາບ 
ຂອງທ່ານ, ໂດຍປກົກະຕພິາຍໃນ 15 ວນັເຮດັການ 
ນບັຈາກວນັທີ່ ທ່ານຮອ້ງຂ�. ພວກເຮາົອາດເກບັຄ່າ 
ບ�ລກິານ ແລະ ອງິຕາມຄ່າໃຊຈ່້າຍ.

ຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົແກໄ້ຂບນັທກຶທາງການແພດໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

• ທ່ານສາມາດຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົແກໄ້ຂ (ແກໄ້ຂປບັປຸງ)  
ຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບກ່ຽວກບັທ່ານທີ່ ທ່ານຄດິວ່າບ�່ ຖກືຕອ້ງ 
ຫຼ ືບ�່ ຄບົຖວ້ນ.

• ທ່ານມສີດິທີ່ ຈະຮອ້ງຂ�ການແກໄ້ຂປບັປຸງ ຕາມໃດທີ່
ຂ�ມູ້ນທີ່ ເກບັໄວໂ້ດຍໜ່ວຍງານໃຫຄ້�າເປກິສາ ແລະ 
ສົ່ ງຕ�່ ອາຊ.ີ

• ພວກເຮາົອາດຕອບວ່າ “ບ�່ ” ຕ�່ ກບັການຮອ້ງຂ� 
ຂອງທ່ານ, ແຕ່ພວກເຮາົຈະບອກເຫດຜນົໃຫທ່້ານ 
ເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 10 ວນັເຮດັການ.

• ຖາ້ຫາກພວກເຮາົປະຕເິສດຄ�າຮອ້ງຂ� ຂອງທ່ານ,  
ທ່ານອາດໃຫໜ້ງັສຄືວາມບ�່ ເຫນັດເີປນັລາຍລກັອກັ 

ສອນແກ່ພວກເຮາົ.ພວກເຮາົອາດເພີ່ ມໜງັສຄືດັຄາ້ນ. 
ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຈ້ະກາຍເປນັສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ 
ຂອງທ່ານ.

ການຂ�ກ້ານສື່ ສານແບບປດິລບັ

• ທ່ານສາມາດຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົຕດິຕ�່ ຫາທ່ານດວ້ຍວທິທີາງ 

ສະເພາະ (ຕວົຢ່າງ: ໂທລະສບັບາ້ນ ຫຼ ືຫອ້ງການ) 
ຫຼ ືເພື່ ອສົ່ ງຈດົໝາຍຫາທ່ານໄປຫາທີ່ ຢູ່ທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັ.

• ພວກເຮາົຈະຕອບ “ແມ່ນ” ຕ�່ ກບັການຮອ້ງຂ�ທີ່ ສມົ
 

ເຫດສມົຜນົທງັໝດົ.

ຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົຈ�າກດັສິ່ ງທີ່ ພວກເຮາົໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັ

• ທ່ານສາມາດຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນ
ສຸຂະພາບບາງຢ່າງສ�າລບັການປິ່ ນປວົ, ເບກີຈ່າຍ, 
ຫຼ ືການປະຕບິດັງານ ຂອງພວກເຮາົ. ພວກ
ເຮາົບ�່ ໄດຕ້ອ້ງການທີ່ ຈະເຫນັດຕີາມຄ�າຮອ້ງ
ຂ� ຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຮາົອາດຕອບ “ບ�່ ” 
ຖາ້ຫາກວ່າມນັຈະກະທບົກະເທອືນ ການດູແລ 
ຂອງທ່ານ. 
 
 
 
 
 

• ທ່ານຍງັມສີດິຮອ້ງຂ�ການຈ�າກດັກ່ຽວກບັຂ�ມູ້ນສຸ 

ຂະພາບກ່ຽວກບັທ່ານທີ່ ພວກເຮາົແບ່ງປນັກບັບາງ 

ຄນົຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການດູແລ ຂອງທ່ານ, 
ເປນັຕົນ້ແມ່ນສະມາຊກິຄອບຄວົ ຫຼ ືໝູ່ ເພື່ ອນ. 
ຖາ້ຫາກພວກເຮາົເຫນັດ,ີ ຈາກນັນ້ພວກເຮາົຈະປະຕິ
ບດັຕາມຄ�າຮອ້ງຂ� ຂອງທ່ານ ເວັນ້ແຕ່ຂ�ມູ້ນນັນ້ຈ�າ

 

ເປນັສ�າລບັການປິ່ ນປວົສຸກເສນີ.

• ຖາ້ຫາກທ່ານຈ່າຍສ�າລບັຄ່າບ�ລກິານ ຫຼ ືອຸປະກອນດູ
ແລສຸຂະພາບດວ້ຍເງນີຂອງທ່ານເອງແບບເຕມັສ່ວນ, 
ທ່ານສາມາດຂ�ໃຫພ້ວກເຮາົບ�່ ຕອ້ງແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນນັນ້
ເພື່ ອຈດຸປະສງົການຈ່າຍຊ�າລະ ຫຼ ືການປະຕບິດັງານ 
ຂອງພວກເຮາົກບັຜູປ້ະກນັສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ. 
ພວກເຮາົຈະຕອບ “ແມ່ນ” ເວັນ້ແຕ່ມຄີວາມຈ�າເປນັ
ທາງກດົໝາຍທີ່ ພວກເຮາົຕອ້ງແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນນັນ້.

ຮບັລາຍຊື່ ຂອງຜູທ້ີ່ ທ່ານໄດແ້ບ່ງປນັຂ�ມູ້ນ

• ທ່ານສາມາດຂ�ລາຍຊື່  (ບນັຊ)ີ ຂອງຄັງ້ທີ່ ພວກເຮາົ 

ໄດແ້ບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານເປນັເວລາ 
ໄລຍະຫກົປຫີາປະຈບຸນັທີ່ ທ່ານຂ�, ຜູທ້ີ່ ພວກເຮາົ 

ໄດແ້ບ່ງປນັມນັ ແລະ ເຫດຜນົວ່າເປນັຫຍງັ.

• ພວກເຮາົຈະລວມເອາົການເປດີເຜຍີທງັໝດົ ຍກົເວັນ້ 
ແຕ່ການເປດີເຜຍີກ່ຽວກບັການປນິປວົ, ການຈ່າຍ 
ຊ�າລະ, ແລະ ການດ�າເນນີການດູແລສຸຂະພາບ,  
ແລະ ການເປດີເຜຍີອື່ ນໆ (ເຊັ່ ນ: ທ່ານໄດຂ້�ໃຫພ້ວກ
ເຮາົເຮດັເຊັ່ ນນັນ້) ເວັນ້ແຕ່ ຜນົບງັຄບັທາງກດົທີ່  ພວ 

ກເຮາົຈ�າເປນັຕອ້ງເຮດັເຊັ່ ນນັນ້.ພວກເຮາົຈະສະໜອງ 
ໜຶ່ ງບນັຊຕີ�່ ປໂີດຍບ�່ ເສຍຄ່າ ແຕ່ຈະເກບັຄ່າບ�ລກິານ
ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ອງີໃສ່ການໃຊຈ່້າຍຕວົຈງິ 
ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານຂ�ອນັໃໝ່ພາຍໃນໄລຍະ 12 ເດອືນ.

ຂ�ສ�າເນາົແຈງ້ການຄວາມເປນັສ່ວນຕວົນີ ້

• ທ່ານສາມາດຂ�ສ�າເນາົເຈຍ້ເອກະສານ ຂອງແຈງ້ການນີ ້
ໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ, ເຖງິແມ່ນວ່າທ່ານໄດເ້ຫນັດທີີ່ ຈະ
ຮບັແຈງ້ການນີທ້າງອເີລກັໂຕຼນກິ. ພວກເຮາົຈະສະ 
ໜອງສ�າເນາົເຈຍ້ເອກະສານໃຫທ່້ານໃນທນັທ.ີ 
 
 

ເລອືກໃຜບາງຄນົເປນັຕວົແທນທ່ານ

• ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານໄດມ້ອບອ�ານາດທາງການແພດ
ໃຫແ້ກ່ໃຜຜູໜ້ຶ່ ງ ຫຼ ືຖາ້ຫາກວ່າໃຜຜູໜ້ຶ່ ງແມ່ນ
ຜູປ້ກົຄອງທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງທ່ານ, 
ບຸກຄນົນັນ້ສາມາດໃຊສ້ດິ ຂອງທ່ານ ແລະ ສາ້ງຕວົ 
ເລອືກກ່ຽວກບັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ.

• ພວກເຮາົຈະເຮດັໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າບຸກຄນົໄດມ້ສີດິນີ ້ແລະ 
ສາມາດເຮດັແທນທ່່ານ.

ຍື່ ນຄ�າຮອ້ງຮຽນ ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານຮູສ້ກຶວ່າມກີານລະ 
ເມດີສດິ ຂອງທ່ານ

• ທ່ານສາມາດຮອ້ງຮຽນໄດ ້ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານຮູສ້ກຶວ່າ 
ພວກເຮາົໄດລ້ະເມດີສດິຂອງທ່ານໄດໂ້ດຍ ການຕດິຕ�່ ຫາ 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັຕາມ HIPAA (HIPAA 
Compliance Officer) ໄດທ້ີ່  206-695-
7600 ຕ�່ ສາຍ: 2409. ຫຼ ືໂດຍການຍື່ ນຄ�າຮອ້ງຮຽນ 
ຂອງທ່ານເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ�່   

Asian Counseling and Referral 
Service, ສົ່ ງເຖງິ HIPAA Compliance 
Officer, 3639 Martin Luther King Jr. 
Way S, Seattle, WA 98144.

• ທ່ານຍງັສາມາດຍື່ ນຄ�າຮອ້ງຮຽນກບັກະຊວງບ�ລ ິ

ການສຸຂະພາບ ແລະ ມະນຸດ, ຫອ້ງການສດິທ ິ
ພນົລະເມອືງໄດໂ້ດຍການສົ່ ງຈດົໝາຍໄປທີ່  200 
Independence Avenue S.W., 
Washington, D.C. 20201, calling 
1-877-696-6775, ຫຼ ືເຂົາ້ໄປທີ່ ເວບັໄທຊ ໌
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
complaints/.

• ພວກເຮາົຈະບ�່ ມກີານຕອບໂຕກ້ບັທ່ານສ�າລບັການຍື່ ນ
ຄ�າຮອ້ງຮຽນ ຂອງທ່ານ.

1. 2.



Asian Counseling and Referral Service Asian Counseling and Referral Service 

ທາງເລືອກ ຂອງທ່ານ

ສ�າລບັຂ�ມ້ນູສຸຂະພາບບາງອນັ, ທ່ານສາມາດບອກທາງເລອືກ ຂອງທ່ານກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ພວກເຮາົແບ່ງປນັໄດ.້ 
ຖາ້ຫາກທ່ານມຄີວາມປາຖນາທີ່ ຈະແຈງ້ສ�າລບັວທິທີີ່ ພວກເຮາົແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການທີ່ ໄດອ້ະທິ
ບາຍໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີ,້ ໃຫໂ້ອລ້ມົກບັພວກເຮາົໄດ.້ ບອກສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕອ້ງການໃຫພ້ວກເຮາົເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົຊາບ ແລະ 
ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມຄ�າແນະນ�າ ຂອງທ່ານ.

ໃນກ�ລະນເີຫຼ ົ່ ານີ,້ ທ່ານມທີງັສດິ ແລະ ທາງເລອືກໃນ 
ການບອກໃຫພ້ວກເຮາົຊາບ:
• ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນກບັຄອບຄວົ, ໝູ່ ເພື່ ອນໃກຊ້ດິ ຂອງ 

ທ່ານ ຫຼ ືຜູອ້ື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການດູແລ ຂອງທ່ານ.

• ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນໃນສະຖານະການບນັເທາົໄພພບິດັ

ຖາ້ຫາກທ່ານບ�່ ສາມາດບອກພວກເຮາົກ່ຽວກບັຄວາມ 

ມກັ ຂອງທ່ານ, ຍກົຕວົຢ່າງ: ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານບ�່ ຮູ ້

ສະຕ,ິ ພວກເຮາົອາດສບືຕ�່  ແລະ ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນ 
ຂອງທ່ານ ຖາ້ຫາກພວກເຮາົເຊື່ ອວ່າມນັເປນັປະ 

ໂຫຍດຕ�່ ທ່ານຫຼາຍທີ່ ສຸດ. ພວກເຮາົອາດແບ່ງປນັຂ� ້
ມູນຂອງທ່ານ ໃນເວລາທີ່ ຕອ້ງການຜ່ອນຜນັໄພຄຸກ 

ຄາມໜກັ ຫຼ ືຮາ້ຍແຮງຕ�່ ສຸຂະພາບຫຼຄືວາມປອດໄພ.

ໃນກ�ລະນກີານລະດມົທນຶ:
• ພວກເຮາົອາດຕດິຕ�່ ຫາທ່ານເພື່ ອການຂ�ຊ່ອຍບ�ຣຈິາກ, 

ແຕ່ທ່ານສາມາດບອກພວກເຮາົໄດວ່້າບ�່ ໃຫຕ້ດິຕ�່ ຫາ
ທ່ານອກີ.

ໃນກ�ລະນຕີາມດາ້ນລຸ່ມນີພ້ວກເຮາົຈະບ�່ ແບ່ງປນັ
ຂ�ມ້ນູ ຂອງທ່ານ ເວັນ້ແຕ່ທ່ານໃຫກ້ານອະນຸຍາດ 
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ:
• ເພື່ ອຈດຸປະສງົທາງການຕະຫຼາດ

• ການຂາຍ ຂ�ມູ້ນຂອງທ່ານ

• ການແບ່ງປນັບນັທກຶການປິ່ ນປວົໂລກຈດິ

ພວກເຮາົຕອ້ງໄດຮ້ບັສດິອະນຸຍາດ
ຈາກທ່ານສ�າລບັທຸກໆການນ�າໃຊ ້ຫຼ ື
ເປດີເຜຍີບນັທກຶການປິ່ ນປວົໂລກຈດິ 
ຍກົເວັນ້ຖາ້ຫາກວ່າການ�າໃຊ ້ຫຼ ືການເປດີເຜຍີບນັ 
ທກຶການບ�າບດັຈດິ ຂອງພວກເຮາົແມ່ນ: 

◊ ເພື່ ອຈດຸປະສງົໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິ: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊດ້ ແລະ ອາດເປດີເຜຍີຕ�່ ພ
ນກັງານໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການ
ຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົທ່ານເພື່ ອສະໜອງການດູແ
ລໃຫແ້ກ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕ່າງໆ 
ຂອງໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິ ຂອງພວກເຮາົທີ່  
ເປນັຜນົມາຈາກການສະໜອງການບົ່ ງມະຕພິະ 

ຍາດ, ການປິ່ ນປວົ, ຫຼ ືການສົ່ ງຕ�່ ເພື່ ອປິ່ ນປວົການ
ນ�າໃຊສ້ານເສບຕດິຜ່ານໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິ 
ຂອງພວກເຮາົ.

◊ ເພື່ ອເຫດສຸກເສນີທາງການແພດ: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີຜຍີຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົ 

ທ່ານໃນເຫດສຸກເສນີທາງການແພດ. ຍກົຕວົຢ່າງ: 
ພວກເຮາົອາດເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນຕ�່ ບຸພນກັງານ

 

ທາງການແພດຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການຂ�ມູ້ນດັ່ ງກ່າວ, ເພື່ ອ 
ປິ່ ນປວົໂລກທີ່ ເປນັໄພຄຸກຄາມຊບັພນັຕ�່ ສຸຂະພາບ

 

 ຂອງບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ ແລະ ຕອ້ງການການປິ່ ນ 

ປວົທາງການແພດໃນທນັທ.ີ ພວກເຮາົຍງັເປດີ 
ເຜຍີຂ�ມູ້ນເພື່ ອຈດຸປະສງົການຄຸມ້ຄອງອາຫານ  
ແລະ ຢາຂອງລດັຖະບານກາງ.

◊ ເພື່ ອວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັ 

ຕວົທ່ານເພື່ ອດ�າເນນີການຄົນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ, 
ຖາ້ຫາກເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶ່ ງໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງ.

◊ ສ�າລບັວຽກງານກວດສອບບນັຊ ີແລະ 
ການປະເມນີຜນົ: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັ 

ຕວົທ່ານໃນລະຫວ່າງການທບົທວນບນັທກຶກ່ຽວ 
ກບັສະຖານທີ່  ຂອງພວກເຮາົ ຖາ້ຫາກເງ ື່ອນໄຂໃດ  
ໜຶ່ ງໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງ. ການກວດສອບບນັຊ ີ 
ຫຼ ືການປະເມນີຜນົອາດໄດຮ້ບັການດ�າເນນີໂດຍ 
ອງົການຂອງລດັ, ບຸກຄນົເອກະຊນົຜູທ້ີ່ ໃຫກ້ານ 

ຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເງນີແກ່ໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິ, 
ຜູຈ່້າຍບຸກຄນົທສີາມ, ອງົການປບັປຸງຄຸນນະພາບ,  
ຫຼ ືພາກສ່ວນອື່ ນໆ. ບນັທກຶຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົ 

ທ່ານອາດຖກືສ�າເນາ ຫຼ ືເອາົອອກຈາກສະຖານທີ່   
ຂອງພວກເຮາົ ຖາ້ຫາກເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶ່ ງໄດຮ້ບັການ

 

ຕອບສະໜອງເທົ່ ານັນ້. 
 
 
 

(1) ໂດຍຜູສ້າ້ງບດົບນັທກຶການບ�າບດັຈດິເພື່ ອຈດຸປະ 

ສງົການປິ່ ນປວົ, (2) ສ�າລບັໂຄງການຝກຶອບົຮມົ 
ຂອງພວກເຮາົເອງ ໃນນັນ້ນກັສກຶສາ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 
ຝກຶຫດັຫຼ ືຜູຝ້ກຶຫດັດາ້ນສຸຂະພາບຈດິຮຽນ 
ຮູພ້າຍໃຕກ້ານໃຫຄ້�າແນະນ�າໃນການປະຕບິດັ ຫຼ ື
ປບັປຸງທກັສະການໃຫຄ້�າເປກິສາ ຂອງພວກເຂາົ,  
(3) ເພື່ ອປອ້ງກນັຕອ້ງພວກເຮາົເອງໃນການດ�າເນນີ 

ການທາງກດົໝາຍທີ່ ໄດລ້ເິລີ່ ມໂດຍທ່ານ, (4) 
ຕາມທີ່ ຕອ້ງການໃນທາງກດົໝາຍ, (5) ໃຫແ້ກ່ 
ອງົການກວດສອບສຸຂະພາບກ່ຽວກບັການກວດສອບ 
 ຂອງຜູສ້າ້ງບດົບນັທກຶການບ�າບດັຈດິ, (6) 
ໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສນັລະສູດສບົ ຫຼ ືແພດຜູກ້ວດ;  
ຫຼ ື(7) ເພື່ ອປກົປອ້ງ ຫຼ ືຜ່ອນຜນັໄພຄຸກຄາມໜກັ 
ແລະ ຮາ້ຍແຮງຕ�່ ສຸຂະພາບ ຫຼ ືຄວາມປອດໄພ 
ຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືສາທາລະນະ.

• ການແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂ�ມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ປກົປອ້ງສະເພາະອື່ ນໆ

ຂ�ມູ້ນອື່ ນໆໃດໜຶ່ ງ, ເຊັ່ ນ: ຂ�ມູ້ນໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັ 
ເອດສ ໌ຫຼ ືເອດັໄອວ ີ(AIDS/HIV), 
ພະຍາດຕດິຕ�່ ທາງເພດສ�າພນັ ແລະ/ຫຼ ື
ຂ�ມູ້ນທາງກ�າມະພນັ, ອາດມກີານປກົປອ້ງຄວາ
ມເປນັສ່ວນຕວົເພີ່ ມຕື່ ມພາຍໃຕກ້ດົໝາຍແຫ່ງລັ
ດຖະບານກາງ ແລະ ລດັ. ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັ 
ຕາມກດົໝາຍເຫຼົ່ ານັນ້. ເວັນ້ແຕ່ມຄີວາມຈ�າເປນັ ຫຼ ື
ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດທາງກດົໝາຍ, ພວກເຮາົອາດຕອ້ງ 
ການໃຫສ້ດິອະນຸຍາດຈາກທ່ານໃນການເປດີເຜຍີຂ� ້

ມູນດັ່ ງກ່າວ.
• ການແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັທກຶໂຄງການໃຊ ້

ສານເສບຕດິ ຂອງພວກເຮາົ

ໂຄງການການໃຊສ້ານເສບຕດິ ຂອງພວກເຮາົ:
ປະເພດຕ�່ ໄປນີອ້ະທບິາຍວທິທີີ່ ແຕກຕ່າງກນັທີ່ ພວກເຮາົ

 

ອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ
ໃຊສ້ານເສບຕດິ ຂອງພວກເຮາົ.

◊ ການລາຍງານການລະເມດີ ຫຼ ືການປະລະເດກັ: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນທີ່ ຈ�າກດັ

 

ກ່ຽວພນັກບັການລາຍງານການສງົໄສການລະເມດີ ຫຼ ື
ການປະລະເດກັ.

◊ ໝາຍສານ ແລະ ຄ�າສັ່ ງສານ: 
ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊ ້ແລະ ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນໂຄງ 

ການໃຊສ້ານເສບຕດິເພື່ ອຕອບຄນືຄ�າສັ່ ງສານທີ່ ຖກື
ມຜີນົ ຫຼ ືໝາຍສານທີ່ ຕດິຕາມໂດຍຄ�າສັ່ ງສານ ຫຼ ື
ໂດຍການຍນິຍອມ.

◊ ນກັຮບົເກົ່ າ ແລະ ກ�າລງັປະກອບອາວຸດ: 
ມກີດົລະບຽບພເິສດແບບປດິລບັ ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານ 
ໄດຮ້ບັການດູແລແຜ່ນການຄຸມ້ຄອງ ຂອງນກັຮບົເກົ່ າ 
ຫຼ ືຖາ້ຫາກວ່າທ່ານຢູ່ໃນກ�າລງັປະກອບອາວຸດ.

◊ ອງົການໃຫບ້�ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ:
ພວກເຮາົອາດເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນຕ�່ ບຸກຄນົທສີາມໃດໜຶ່ ງ
ທີ່ ແມ່ນ “ອງົການໃຫບ້�ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ,” ທີ່  
ຕອ້ງການຂ�ມູ້ນເພື່ ອໃຫກ້ານບ�ລກິານໃດໜຶ່ ງແກ່ພວກ
ເຮາົ ແລະ ທີ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດທີີ່ ຈະປກົປອ້ງຂ�ມູ້ນໂຄງ
ການໃຊສ້ານເສບຕດິ.

◊ ດວ້ຍການໃຫສ້ດິອະນຸຍາດ ຂອງທ່ານ: 
ໃນຂອບເຂດທີ່ ການນ�າໃຊ ້ແລະ ການເປດີເຜຍີຂ� ້ມູ 

ນໂຄງການໃຊສ້ານເສບຕດິບ�່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໄວໂ້ດຍ 

ກດົໝາຍໂດຍປາສະຈາກການອະນຸຍາດເປນັລາຍ 
ລກັອກັສອນ ຂອງທ່ານ, ພວກເຮາົຈະຂ�ການໃຫ ້
ສດິອະນຸຍາດຈາກທ່ານ.

4.3.



Asian Counseling and Referral Service Asian Counseling and Referral Service 

ການນ�າໃຊ  ້ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຂອງພວກເຮາົ

ໂດຍປກົກະຕ ິພວກເຮາົນ�າໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນ 
ຂອງທ່ານແນວໃດ?
ໂດຍທົ່ ວໄປ ພວກເຮາົນ�າໃຊ ້ຫຼື ້ເປດີເຜຍີຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ 
ຂອງທ່ານໃນວທິຕີ�່ ໄປນີ.້
• ໃຫກ້ານບ�ລກິານແກ່ທ່ານ

ພວກເຮາົສາມາດນ�າໃຊຂ້�ມູ້ນສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ 
ແລະ ແບ່ງມປນັກບັນກັວຊິາຊບີອື່ ນໆ ຜູທ້ີ່ ກ�າລງັທ�າ

 

ການປິ່ ນປວົທ່ານ.
ຕວົຢ່າງ: ຜູໃ້ຫບ້�ລກິານດູແລສຸຂະພາບທີ່ ປິ່ ນປວົທ່ານ
ອາດຂ�ໃຫຜູ້ໃ້ຫບ້�ລກິານດູແລສຸຂະພາບອື່ ນໆອກີກ່ຽວ
ກບັສະພາບສຸຂະພາບໂດຍລວມ ຂອງທ່ານ.

• ການດ�າເນນີອງົການຈດັຕັງ້ ຂອງທ່ານ

ພວກເຮາົສາມາດນ�າໃຊ ້ແລະ ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ 
ຂອງທ່ານເພື່ ອດ�າເນນີອງົການຂອງພວກ
ເຮາົ, ປບັປຸງການດູແລ ຂອງທ່ານ ແລະ 
ຕດິຕ�່ ຫາທ່ານເມື່ ອຈ�າເປນັ.
ຕວົຢ່າງ: ພວກເຮາົນ�າໃຊຂ້�ມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົທ່ານເພື່ ອ
ຈດັການປິ່ ນປວົ ແລະ ການບ�ລກິານ ຂອງທ່ານ.

• ການອອກໃບຮຽກເກບັເງນີສ�າລບັການບ�ລກິານ 
ຂອງທ່ານ

ພວກເຮາົສາມາດໃຊ ້ແລະ ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ 
ຂອງທ່ານເພື່ ອອອກໃບຮຽກເກບັເງນີ ແລະ 
ຮບັການຈ່າຍຊ�າລະຈາກແຜນສຸຂະພາບ ແລະ 
ນຕິບຸິກຄນົອື່ ນໆ.
ຕວົຢ່າງ: ພວກເຮາົໃຫຂ້�ມູ້ນກ່ຽວກບັຕວົທ່ານຕ�່ ແຜນ
ປະກນັສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ ເພື່ ອຮບັການຈ່າຍຊ�າລະ
ສ�າລບັການບ�ລກິານ ຂອງທ່ານ.

• ບອກທ່ານກ່ຽວກບັການນດັໝາຍທີ່ ກ�ານດົໄວ ້
ແລະທາງເລອືກການປິ່ ນປວົ

ພວກເຮາົອາດນ�າໃຊຂ້�ມູ້ນ ຂອງທ່ານເພື່ ອເຕອືນທ່ານ 

ກ່ຽວກບັການນດັໝາຍປິ່ ນປວົ ຫຼ ືການດູແລຢູ່ທີ່  
ACRS; ບອກທ່ານກ່ຽວບັ ຫຼ ືແນະນ�າຕວົເລອື
ການປິ່ ນປວົທີ່ ເປນັໄປໄດ ້ຫຼ ືທາງເລອືກ: ແລະ/ຫຼ ື
ບອກທ່ານກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືການບ�ລກິານທີ່
ກ່ຽວກບັສຸຂະພາບທີ່ ອາດເປນັຜນົປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ. 
 

ວທິໃີດອກີແນ່ທີ່ ພວກເຮາົສາມາດນ�າໃຊ ້ຫຼ ື
ແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ ຂອງທ່ານ?
ພວກເຮາົໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫຼ ືຈ�າເປນັທີ່ ຕອ້ງແບ່ງປນັຂ�

 ້

ມູນ ຂອງທ່ານໃນວທີທີາງອື່ ນໆ – ໂເຊັ່ ນໃນການ
ປະກອບສ່ວນເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເຊັ່ ນ: ສາທາ 
ລະນະສຸກ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າ. ພວກເຮາົຈ�າຕອ້ງຕອບ 
ສະໜອງຫຼາຍເງ ື່ອນໄຂຢູ່ໃນກດົໝາຍກ່ອນທີ່ ພວກເຮາົ 

 

ຈະສາມາດແບ່ງປນັຂ�ມ້ນູຂອງທ່ານສ�າລບັຈດຸປະສງົເຫຼົ່ ານີ.້
• ຊ່ວຍບນັຫາສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ພວກເຮາົສາມາດແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂພາບກ່ຽວກບັທ່ານ
ໃນສະຖານະການໃດໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ:
◊ ປອ້ງກນັພະຍາດ

◊ ຊ່ວຍການຮຽກຄນືຜະລດິຕະພນັ

◊ ລາຍງານປະຕກິລິຍິາຮາ້ຍແຮງຕ�່ ການໃຫຢ້າ

◊ ລາຍງານການສງົໄສການລະເມດີ, ການປະລະ, 
ຫຼ ືການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ

◊ ປອ້ງກນັ ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນໄພຄຸກຄາມໜກັຕ�່ ສຸຂະ 
ພາບ ຫຼ ືຄວາມປອດໄພບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ.

• ເຮດັການຄົນ້ຄວ້າ

ພວກເຮາົສາມາດນ�າໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນຂອງທ່ານ 

ເພື່ ອການຄົນ້ຄວ້າດາ້ນສຸຂະພາບ.
• ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ

ພວກເຮາົຈະແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນກ່ຽວກບັທ່ານ ຖາ້ຫາກວ່າ 
ມຄີວາມຕອ້ງການທາງກດົໝາຍແຫ່ງລດັ ຫຼ ືລດັຖະ 
ບານກາງ, ລວມທງັກບັກະຊວງໃຫບ້�ລກິານສຸຂະພາບ 
ແລະ ມະນຸດ ຖາ້ຫາກວ່າມນັຕອ້ງການທີ່ ຈະເບິ່ ງວ່າ

 

ພວກເຮາົກ�າລງັປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຄວາມເປນັ  
ສ່ວນຕວົຂອງລດັຖະບານກາງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮາົ

• ພວກເຮາົມຄີວາມຈ�າເປນັໃນທາງກດົໝາຍໃນການຮກັສາເລືອ້ງສ່ວນຕວົ ແລະ ຄວາມປອດ ຂອງຂ�ມູ້ນສຸຂະ 
ພາບທີ່ ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ ຂອງທ່ານ.

• ພວກເຮາົຈະບອກໃຫທ່້ານຊາບທນັທ ີຖາ້ຫາກເກດີມກີານລະເມດີທີ່ ອາດມຜີນົຕ�່ ຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ຫຼ ື
ຄວາມໝັ່ ນຄງົ ຂອງຂ�ມູ້ນ ຂອງທ່ານ.

• ພວກເຮາົຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໜາ້ທີ່  ແລະ ການປະຕບິດັຄວາມເປນັສ່ວນຕວົທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນແຈງ້ການນີ ້ແລະ 
ສ�າເນາົສ�າລອງ ທີ່ ໄດເ້ອາົໃຫທ່້ານພອ້ມນີ.້

• ພວກເຮາົຈະບ�່ ນ�າໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນ ຂອງທ່ານ ນອກເໜອືຈາກທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນທີ່ ນີ ້ເວັນ້ແຕ່ທ່ານຈະບອກ 
ວ່າໃຫພ້ວກເຮາົເຮດັໄດເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ. ຖາ້ຫາກທ່ານບອກພວກເຮາົພວກເຮາົວ່າ ເຮດັໄດ,້ 
ທ່ານຈະປ່ຽນໃຈໃນຂັນ້ຕ�່ ໄປກ�່ ໄດ.້ ບອກໃຫພ້ວກເຮາົຊາບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຖາ້ຫາກທ່ານປ່ຽນໃຈ.

ປ່ຽນຕາມຂ�ກ້�ານດົ ຂອງແຈງ້ການນີ ້

ແຈງ້ການນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັທ ີ14 ເມສາ 2003. ພວກເຮາົສາມາດປ່ຽນຂ�ກ້�ານດົ ຂອງແຈງ້ການນີ,້ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງຈະມຜີນົໃຊກ້ບັຂ�ມູ້ນທງັໝດົທີ່ ພວກເຮາົມກ່ີຽວກບັທ່ານ. ແຈງ້ການໃໝ່ຈະມໃີຫຕ້າມການຮອ້ງຂ�, 
ຢູ່ທຫີອ້ງການ ຂອງພວກເຮາົ ແລະ ຢູ່ທີ່ ເວບັໄຊທ ໌ຂອງພວກເຮາົທີ່  website www.acrs.org.

• ຕອບຮບັການຮອ້ງຂ�ການບ�ລກິານອະໄວຍະວະ ແລະ 
ເນືອ້ເຫຍື່ ອ

ພວກເຮາົສາມາດແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບກ່ຽວກບັກບັ
ທ່ານກບັອງົການຈດັຫາອະໄວຍະວະ.

• ເຮດັວຽກບັແພດຜູກ້ວດ ຫຼ ືຜູຈ້ດັການງານສບົ.

ພວກເຮາົສາມາດແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່
ສນັລະສຸດສບົ, ແພດຜູກ້ວດ, ຫຼ ືຜູຈ້ດັການງານສບົ 
ເມື່ ອບຸກຄນົໜຶ່ ງເສຍຊວີດິ.

• ຕອບກບັການຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ ືການດ�າເນນີການທາງກດົ 
ໝາຍ

ພວກເຮາົສາມາດແບ່ງປນັ�ມູ້ນສູຂະພາບກ່ຽວກບັຕວົ 

ທ່ານເພື່ ອຕອບສະໜອງຄ�າສັ່ ງສານ ຫຼ ືຄ�າສັ່ ງປກົຄອງ  
ຫຼ ືເພື່ ອຕອບສະໜອງໝາຍສານ. 
 
 
 

• ແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄນື ຂອງກ�າມະກອນ, 
ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ແລະ ການຮອ້ງຂ�ອື່ ນໆ 
ຂອງລດັຖະບານ

ພວກເຮາົສາມາດນ�າໃຊ ້ຫຼ ືແບ່ງປນັຂ�ມູ້ນສຸຂະພາບ 

ກ່ຽວກບັທ່ານ:
◊ ສ�າລບັການຮອ້ງຂ�ການຊດົເຊຍີ ຂອງກ�າມະກອນ

◊ ເພື່ ອຈດຸປະສງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຫຼ ື
ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ

◊ ກບັອງົກອນກວດສອບສຸຂະພາບສ�າລບັກດິຈະກ�າ
ຕ່າງໆທີ່ ໄດອ້ະນຸຍາດໄວໂ້ດຍກດົໝາຍ

◊ ສ�າລບັການປະຕບິດັນ໊າທີ່ ພເິສດຂອງລດັຖະບານ 
ເຊັ່ ນ: ການທະຫານ, ຄວາມໝັ່ ນຄງົແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ການບ�ລກິານປກົປອ້ງປະທານປະເທດ.

5. 6.

ວນັທຕີົນ້ສະບບັ: 14 ເມສາ 2003; ປບັປຸງ 1 ພດຶສະພາ 2016




