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ព័ត៌�នរបស់េ�កអ� ក។
សិទ�ិរបស់អ�ក។
ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ��ំ។
េសចក� ីជូនដំណឹងេនះេរៀប�ប់អំពី
រេបៀបែដលព័ត៌�នេវជ���ស� អំពីអ�ក�ច្រត�វ�ន
េ្របើ្រ�ស់ និងប��ញ ្រពម� ំងរេបៀបែដលអ� ក
�ចចូ លេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នេនះ។
សូមពិនិត្យេសចក� ីជូនដំណឹង�៉ង្រប �ង្របយ័ត�។

សិទ�ិរបស់អ�ក
ចំេ�ះព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក អ� ក�នសិទ�ិ�ក់�ក់មួយចំនួន។ ែផ�កេនះពន្យល់អំពីសិទ�ិរបស់អ�ក និងទំនួល
ខុស្រត�វមួ យចំនួនរបស់េយើងខ��ំ េដើម្បីជួយេ�កអ� ក។
ទទួ លច�ប់ចម� ង�េអឡិច
្រត�និកឬ�្រក�សៃនឯក�រ
េវជ���ស�របស់អ�ក

• អ� ក�ចេស� ើសជ
ុំ ួ ប ឬទទួ លច�ប់ចម� ងៃនឯក�រេវជ���ស� របស់អ�ក�ននិងព័ត៌�ន

សុខ�ពេផ្សងេទៀតែដលេយើង�នអំពីអ�ក។ �កសួ រេយើងខ��អ
ំ ំពីរេបៀបេធ� �
ើ ។

• េយើងខ��ំនឹងផ� លជ
់ ូ នច�ប់ចម� ង ឬេសចក� ីសេង� បអំពីសុខ�ពរបស់អ�ក �ទូ េ�ក��ងរយៈ 30 ៃថ�

េ្រ�យ�រេស� ើសុំរបស់អ�ក។ េយើងខ���
ំ ចនឹងគិតៃថ� េស��មៃថ�េដើមក��ងតៃម� សមរម្យ។

េស�ើសឲ
ុំ ្យេយើងខ��ែំ កត្រម�វ
ឯក�រេវជ���ស�របស់អ�ក

• អ� ក�ចេស� ើសឲ
ុំ ្យេយើងខ��ែំ កត្រម�វព័ត៌�នសុខ�ពអំពីអ�ក ែដលអ� កគិត�ឯក

�រគឺមិន្រតឹម្រត�វ ឬមិនេពញេលញ។ �កសួ រេយើងខ��ំអំពីរេបៀបេធ� ើ�។

• េយើងខ���
ំ ចនិ�យ "មិនយល់្រពម" ចំេ�ះសំេណើរបស់អ�ក ប៉ុែន� េយើងខ��ំ

នឹង្រ�ប់អ�ក��យលក� ណ៍អក្សរក��ងរយៈេពល 60 ៃថ�។

េស�ើស�
ុំ រទំ�ក់ទំនង
េ�យ�ក់�រស��ត់

• អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើងខ��ំ�ក់ទងមកអ� ក�ម វ �ធី�ក់�ក់�ន (ឧ�ហរណ៍

ទូ រសព� �មេគហ��ន ឬ�រ ��ល័យ) ឬេផ�ស
ើ ំបុ្រតេ��ន់�សយ��នេផ្សងេទៀត។

• េយើងនឹងនិ�យ "យល់្រពម" ចំេ�ះសំេណើែដលសមេហតុផល� ំងអស់។

បន� េ�ទំព័រប��ប់
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សិទ�ិរបស់អ�ក

បន�

េស�ើសុំឲ្យេយើងខ��ក
ំ ្រមិតនូ វអ� ី
ែដលេយើងេ្របើ្រ�ស់ ឬ
ែចករ� ែលក

• អ� ក�ចេស� ស
ើ ុំឲ្យេយើងខ��ំ មិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់ ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នសុខ�ព�ក់�ក់ស្រ�ប់�រព��ល

�របង់្រ�ក់ ឬ្របតិបត� �
ិ ររបស់េយើង�ន។

• េយើងខ��ំមិន�ំ�ច់យល់្រពមនឹងសំេណើរបស់អ�កេទ េហើយេយើង�ចនិ�យ "មិនយល់្រពម" ្របសិនេបើ�
�ចប៉ះ�ល់ដល់�រែថ� ំរបស់អ�ក។
• ្របសិនេបើអ�កបង់្រ�ក់េលើេស�កម� ឬស��រែថ�ស
ំ ុខ�ពេ�យចំ�យ្រ�ក់��ល់ខ� �នក��ងតៃម� េពញ

អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើងខ��ំមិន្រត�វែចករ� ែលកព័ត៌�នេ�ះស្រ�ប់េ�លបំណងបង់្រ�ក់ឬ្របតិបត� ិ�រ
របស់េយើង�មួ យអ� ក����ប់រងសុខ�ពរបស់អ�ក�ន។

• េយើងខ��ន
ំ ឹងនិ�យ "យល់្រពម" លុះ្រ�ែតច�ប់ត្រម�វឲ្យេយើងខ��ំែចករ� ែលកព័ត៌�នេ�ះ។

ទទួ លប�� អ
ី ំពអ
ី � កែដល
េយើងខ��ំ�នែចករ� ែលក
ព័ត៌�ន�មួ យ

• អ� ក�ច�កសួ ររកប�� ី (គណេនយ្យ) អំពេី ពលេវ�ែដលេយើងខ��ំ�នែចករ� ែលកព័ត៌�ន

ទទួ ល�នច�ប់ចម� ងៃន

• អ� ក�ចេស� ើសុំច�ប់ចម� ង�្រក�សៃនេសចក� ីជូនដំណឹងេនះេ�េពល�ក៏�ន េ�ះបី

សុខ�ពរបស់អ�កក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយ��ំ មុនៃថ� ែដលអ� ក�កសួ រ អ� កែដលេយើង�ន
ែចករ� ែលកព័ត៌�ន�មួ យ និងមូ លេហតុ�ន។
• េយើងខ��ំនឹងរ ួមប��ល
� �រប��ញ�ង
ំ អស់ េលើកែលងែត �រព��ល �របង់្រ�ក់ និង ្របតិបត� ិ�រែថ� ំ
សុខ�ព និង�រប��ញ�ក់�ក់មួយចំនួន (ដូ ច��រប��ញ�មួ យែដលអ� កេស� ើសុំឲ្យេយើងខ��ំ (បេង� ត
ើ )។ េយើង
នឹងផ� ល់ប�� ីគណេនយ្យមួ យ��េំ �យឥតគិតៃថ� ប៉ុែន� គិតៃថ� េស��មៃថ� េដើមក��ងតៃម� សមរម្យ ្របសិនេបើអ�ក
េស� ើសុំមួយេទៀតក��ងកំឡ
� ងេពល 12 ែខ។

�អ� កយល់្រពមទទួ លេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ�េអឡិច្រត�និកក៏េ�យ។ េយើងខ��ំនឹងផ�ល់ជូនច�ប់ចម� ង�
្រក�សជូ នអ� ក��ម

េសចក� ជ
ី ូ នដំណឹងអំពឯ
ី កជន�ព

•

េ្រជើសេរ �សនរ���ក់ េដើម្បី
តំ�ងឲ្យអ� ក

�ក់�ក្យបណ�ឹង ្របសិនេបើអ�ក
គិត�សិទ�ិរបស់អ�ក្រត�វ�ន
បំ�ន

្របសិនេបើអ�ក�ន្របគល់លិខិតេផ� រអំ�ចេវជ� ��ស� េ�នរ���ក់ ឬ�ននរ���ក់���ព��ល
្រសបច�ប់របស់អ�ក បុគ�លេ�ះ�ចអនុវត� សិទ�រិ បស់អ�ក និងេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�អំពីសុខ�ពរបស់អ�ក
�ន។

• េយើងនឹង្រ�កដ� បុគ�លេ�ះ�នសិទ�ិេនះ េហើយ�ចតំ�ងឲ្យអ� ក មុនេពលេយើងខ��ំ�ត់ វ ��ន�រ �មួ យ។

• អ� ក�ចប� ឹងត���ន ្របសិនេបើអ�កគិត�េយើងខ��ំ�នបំ�នសិទ�ិរបស់អ�ក េ�យ�ក់ទងមកេយើងខ��ំ
េ�យេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នេ�ទំព័រទី 1 ។
• អ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ឹងេ��យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្សសហរដ� �េមរ �កស្រ�ប់សិទ�ិ
សុី វ �ល�ន េ�យេផ�ើលិខិតេ� 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ទូ រសព� េ�
1-877-696-6775 ឬចូ លេ� www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
• េយើងនឹងមិនតបត្រប�ំងនឹងអ� កចំេ�ះ�រ�ក់�ក្យបណ�ឹងេឡើយ។
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ជេ្រមើសរបស់អ�ក
ស្រ�ប់ព័ត៌�នសុខ�ព�ក់�ក់មួយចំនួន អ� ក�ច្រ�ប់េយើងខ��ំអព
ំ ជ
ី េ្រមើសរបស់អ�កជុំ វ �ញអ� ីែដលេយើងែចករ� ែលក�ន។ ្របសិនេបើ
អ� ក�នចំណូលចិត�ច�ស់�ស់ចំេ�ះរេបៀបែដលេយើងែចករ�ែលកព័ត៌�នរបស់អ�កក��ង��ន�ពែដល�នេរៀប�ប់េ��ងេ្រ�ម
ចូ រពិ�ក��មួ យេយើងខ��ំ។ ្រ�ប់េយើងខ��ំនូវអ� ីែដលអ� កចង់ឲ្យេយើងេធ� ើ េហើយេយើងខ��ំនឹងេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់អ�ក។
ក��ងករណី�ង
ំ េនះ អ� ក�ន �ំងសិទ�ិ
និងជេ្រមើសក��ង�រ្រ�ប់េយើងខ��ំឲ្យ៖

• ែចករ� ែលកព័ត៌�ន�មួ យ្រគ� �រ មិត�ភក� ិជិតស� ិទ�របស់អ�ក ឬអ� កែដល�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀត
ក��ង�រែថ�ំរបស់អ�ក។
• ែចករ� ែលកព័ត៌�នេ�ក��ង��ន�ពសេ���ះេពល�នមហន� �យ។
• រ ួមប��ល
� ព័ត៌�នរបស់អ�កេ�ក��ងប�� ីេ��ះក��ងមន� ីរេពទ្យ។
• �ក់ទងអ� កចំេ�ះលទ��ពៃរអ��សមូ លនិធិ។

្របសិនេបើអ�កមិន�ច្រ�ប់េយើងខ��ំអំពីចំណូលចិត�របស់អ�ក�នេទ ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើអ�កសន� ប់�ត់��រតី េយើងខ���
ំ ចនឹងបន�
អនុវត� េហើយែចករ� ែលកព័ត៌�នរបស់អ�ក ្របសិនេបើេយើងេជឿ� �គឺ�ឧត� ម្របេ�ជន៍របស់អ�ក។ េយើងក៏�ចនឹងែចករ� ែលកព័ត៌�ន
របស់អ�កផងែដរ េ�េពល�ំ�ច់្រត�វ�ត់បន� យ�រគំ�មកំ ែហងធ� ន់ធ�រ ឬ្រប �ងនឹងេកើត�នេឡើងដល់សុខ�ព ឬសុវត� ិ�ព។
ក��ងករណី�ង
ំ េនះ េយើងខ��ម
ំ ិនែដល
ែចករ� ែលកព័ត៌�នរបស់អ�កេទ លុះ្រ�ែត
អ� កផ�ល់�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សរ
មកេយើងខ��ំ៖

ក��ងករណីៃរអ��ស្រ�ក់៖

• េ�លបំណងេធ� ើទីផ�រ។

•
•

• �រលក់ព័ត៌�នរបស់អ�ក។
• �រែចករ� ែលក�គេ្រចើនៃនកំណត់ស��ល់អំពី�រព��ល�ព វ �កលចរ �ត។

• េយើងខ��ំ�ច�ក់ទងអ� កស្រ�ប់លទ��ពៃរអ��ស្រ�ក់ ប៉ុែន� អ�ក�ច្រ�ប់េយើងខ��ំមិនឲ្យ�ក់ទងមកអ� កម� ងេទៀត
�ន។

�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញរបស់េយើងខ��ំ

11111111111111111P

េតើេយើងខ��ំ�ទូ េ�េ្របើ្រ�ស់ ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កេ�យរេបៀប�? �ទូ េ� េយើងខ��ំេ្របើ្រ�ស់ ឬ
ែចករ� ែលកព័ត�
៌ នសុខ�ពរបស់អ�ក�មរេបៀបដូ ច�ងេ្រ�ម។

�រព��លេ�កអ� ក

• េយើងខ��ំ�ចេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក និង
ែចករ� ែលក��មួ យេវជ�បណ� ិតជំ�ញេផ្សងេទៀតែដល
កំពុងព��លអ� ក។

ឧ�ហរណ៍ េវជ�បណ� ិតែដលព��លរបួ ស
ឲ្យអ� ក�កសួ រេវជ�បណ� ិតេផ្សងេទៀត
អំព�
ី � ន�ពសុខ�ព�រ ួមរបស់អ�ក។

�រដំេណើរ�រ
��ប័នរបស់េយើងខ��ំ

• េយើងខ��ំ�ចេ្របើ្រ�ស់ និងែចករ� ែលកព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក
េដើម្បីដំេណើរ�រអនុវត� របស់េយើងខ��ំ ែកលម� �រែថ�ំរបស់អ�ក និង�ក់ទង
អ� កេ�េពល�ំ�ច់។

ឧ�ហរណ៍៖ េយើងខ��ំេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នសុខ�ព
អំពីអ�កេដើម្បី្រគប់្រគង�រព��លនិងេស�កម� របស់អ�ក។

�រេចញវ �ក� យប្រតស្រ�ប់
េស�កម� របស់អ�ក

• េយើងខ��ំ�ចេ្របើ្រ�ស់ និងែចករ� ែលកព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក េដើម្បី
េចញ វ �ក� យប្រត និងទទួ ល�ន�របង់្រ�ក់ពីែផន�រសុខ�ព ឬ
អង� �ពេផ្សងេទៀត។

ឧ�ហរណ៍៖ េយើងខ��ំផ�ល់ព័ត៌�ន
អំពីអ�កេ��ន់ ែផន�រ����ប់រងសុខ�ពរបស់អ�កដូ េច� ះ
អង� �ពេ�ះនឹងបង់្រ�ក់ស្រ�ប់េស�កម� របស់អ�ក។
បន� េ�ទំព័រប��ប់
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េតើេយើងខ��ំ�ចេ្របើ្រ�ស់ ឬែចករ�ែលកព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក�មវ �ធីេផ្សងេទៀតេ�យរេបៀប�? េយើង្រត�វ�នអនុ��ត ឬ
ត្រម�វឲ្យែចករ� ែលកព័ត�
៌ នរបស់អ�ក�ម វ �ធីេផ្សងេទៀត — �ទូ េ��ម វ �ធីែដលចូ លរ ូមចំែណកដល់ផល្របេ�ជន៍��រណៈ ដូ ច�
សុខ�ព��រណៈ និង�រ្រ�វ្រ�វ។ េយើងខ��ំ្រត�វែតបំេពញ�មលក� ខណ��េ្រចើនរបស់ច�ប់ មុនេពលេយើងខ���
ំ ចែចករ�ែលក
ព័ត៌�នរបស់អ�កស្រ�ប់េ�លបំណង� ំងេនះ�ន។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មេមើល៖

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.htm

ជំនួយ�មួ យនឹងប��
សុខ�ព��រណៈ និងសុវត� ិ�ព

េយើងខ��ំ�ចែចករ� ែលកព័ត�
៌ នសុខ�ពអំពីអ�កស្រ�ប់��ន�ព�ក់�ក់មួយ
ចំនួនដូ ច�៖
• �រប��រជំងឺ។
• ជំនួយ�មួ យនឹង�រេ�ផលិតផល្រតឡប់មក វ �ញ។
• �រ�យ�រណ៍្របតិបត� �
ិ ្រកក់េ�យ�រេ្របើ�� ំ
• �រ�យ�រណ៍�ររ�េ�ភបំ�ន �រមិនេអើេពើ ឬអំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រែដលសង្ស័យ។
• �រប��រ ឬ�រ�ត់បន� យ�រគំ�មកំែហងធ� ន់ធ�រដល់សុខ�ព ឬសុវត� ិ�ពរបស់
អ� កនរ���ក់។

េធ� ើ�រ្រ�វ្រ�វ

• េយើងខ��ំ�ចេ្របើ្រ�ស់ ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នរបស់អ�កស្រ�ប់�រ្រ�វ្រ�វសុខ�ព។

អនុេ�ម�មច�ប់

• េយើងខ��ំនឹងែចករ� ែលកព័ត៌�នអំពអ
ី � ក ្របសិនេបើច�ប់រដ� ឬសហព័ន�្រត�វ�រព័ត�
៌ នេ�ះ
រ ួម� ំង�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ្របសិនេបើ�យក��នចង់េឃើញ�េតើេយើង
កំពុងអនុេ�ម�មច�បឯកជន�ពរបស់សហព័ន�ែដរឬអត់។

េឆ� ើយតបេ�នឹងសំេណើប រ ���គ
សរ ��ង� និង�លិ�

• េយើងខ��ំ�ចែចករ�ែលកព័ត៌�នសុខ�ពអំពីអ�ក�មួ យនឹង��ប័ន
ផ�ត់ផ�ង់ស រ ��ង� �ន។

េធ� ើ�រ�មួ យអ� កពិនិត្យេវជ���ស�
ឬ�យក វ ��គ�កសព

• េយើង�ចែចករ�ែលកព័ត�
៌ នសុខ�ព�មួ យអ� ក វ ��គ�កសព អ� កពិនិត្យេវជ���ស� ឬ
�យកវ ��គ�កសព េ�េពល�នមនុស្ស��ប់។

េ�ះ្រ�យសំណងរបស់កម� ករ �រ
អនុវត� ច�ប់ និងសំេណើេផ្សងេទៀត
របស់រ��ភិ�ល

• េយើង�ចេ្របើ្រ�ស់ ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នសុខ�ពអំពីអ�ក�ន៖
• ស្រ�ប់�រ�ម�រសំណងរបស់កម� ករ
• ស្រ�ប់េ�លបំណងអនុវត� ច�ប់ ឬ�មួ យម�ន� ីអនុវត� ច�ប់
• �មួ យ��ក់�រ្រត� តពិនិត្យសុខ�ពស្រ�ប់សកម� �ពែដលអនុ��តេ�យច�ប់
• ស្រ�ប់មុខ�រ�ំ�ច់របស់រ��ភិ�ល ដូ ច� េ�� សន� ិសុខ�តិ និងេស�
កម� �រ�រ្រប��ធិបតី

�រេឆ� ើយតបេ�នឹងបណ�ឹង និង
វ ��ន�រ�មផ� វ� ច�ប់

• េយើង�ចែចករ�ែលកព័ត៌�នសុខ�ពអំពីអ�កេឆ� ើយតបេ�នឹងតុ��រ ឬ
បទប��រដ� �ល ឬេឆ� ើយតបេ�នឹងដី�ប��ប់។

ព័ត៌�នរេសើប៖ Lynn Community Health Center. នឹងមិនប��ញព័ត៌�នេវជ���ស� រេសើប�មួ យ�ក់ទងនឹងលទ�ផល/�រព��ល
ឺ មេ�គ
េមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ សុខ�ពឥរ ��បថ/សុខ�ពផ� វ� ចិត� អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ�រេធ� ើេតស� េសេនទិច ជំង�
�ររលូ តកូ ន �រេសពេ្រគ�ង្រសវ �ង/េ្រគ�ងេញ�ន �ររ�េ�ភេសពសន� វៈ/�រ្របទូ សេករេ�� ភទ និង�ររ�េ�ភបំ�នេលើកុ�រ/មនុស្ស
�ស់/ជនពិ�រ េ�យមិន�ន�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សរពីអ�កេឡើយ។
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ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ��ំ

• ច�ប់ត្រម�វឲ្យេយើងខ��ំរក�ឯកជន�ព និងសន� ិសុខៃនព័ត៌�នសុខ�ពែដល�ន�រ�ររបស់អ�ក។
• េយើងខ��ំនឹងឲ្យអ� កដឹង��មៗ ្របសិនេបើ�ន�របំ�នេកើតេឡើង ែដល�ចនឹងេធ� ើឲ្យប៉ះ�ល់ដល់ឯកជន�ព ឬ
សន� ិសុខៃនព័ត៌�នរបស់អ�ក។

• េយើងខ��ំ្រត�វេធ� ើ�ម�រកិច� និង�រអនុវត� ឯកជន�ពែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ងេសចក� ជ
ី ូ នដំណឹងេនះ និងឲ្យច�ប់ចម� ងមួ យដល់
អ� ក។

• េយើងនឹងមិនេ្របើ្រ�ស់

ឬែចករ� ែលកព័ត៌�នេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេ្រ�ពីអ�ីែដល�នេរៀប�ប់េ�ទីេនះ លុះ្រ�ែតអ� ក្រ�ប់
េយើងខ��ំ� េយើង�ចេ្របើ់ព័ត�
៌ ន�ន��យលក� ណ៍អក្សរ។ ្របសិនេបើអ�ក្រ�ប់េយើងខ���
ំ
េយើង�ចេ្របើព័ត�
៌ ន�ន អ� ក
�ច��ស់ប�រ�រសេ្រមចចិ
�
ត�របស់អ�កេ�េពល�ក៏�ន។ អនុ��តឲ្យេយើងខ��ំដឹង��យលក� ណ៍អក្សរ ្របសិនេបើអ�ក��ស់ប�រ�
�រសេ្រមចចិត�របស់អ�ក។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មេមើល៖ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.
�រ��ស់ប�រលក�
�
ខណ�ៃនេសចក� ជ
ី ូនដំណឹងេនះ
េយើងខ��ំ�ច��ស់ប�រលក�
�
ខណ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ េហើយ�រ��ស់ប�រនឹ
� ងអនុវត� ចំេ�ះព័ត៌�ន� ំងអស់ែដលេយើង�នអំពីអ�ក។
េសចក� ីជូនដំណឹងថ�ីនឹង�ចេ្របើ្រ�ស់�ន េ្រ�យេពលេស� ើសុំ េ��ម�រ ��ល័យរបស់េយើង និងេ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើង។

�នែកែ្រប ែខមិថុ� ��ំ 2020 www.lchcnet.org
េសចក� ជ
ី ូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ពេនះ អនុវត�ចំេ�ះ��ប័នដូ ច�ងេ្រ�ម។

LCHC គឺស�ជិកមួ យៃន�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នរ ួបរ ួមេឡើង (OCHIN)។ ��ប័ន�ស�ជិកេផ្សងេទៀត�ច
រក�នេ�្រតង់េនះ https://ochin.org/member-portal/ochin-members/។ �រចូ លេ្របើ្រ�ស់ឯក�រអ� កជំងឺ LCHC
េ�យមិន�ន�រអនុ��តគឺ្រត�វ�នបន� �ម�ន។
Lynn Community Health Center គឺ�ែផ�កមួ យៃន�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នរ ួបរ ួម��េឡើង រ ួម�នអ� ក
ចូ លរ ួមេ�ក��ង OCHIN ។ ប�� ប
ី ច��ប្បន� របស់អ�កចូ លរ ួម OCHIN �នេ� www.ochin.org ែដល�សហ�រ �ជំនួញរបស់
Lynn Community Health Center OCHIN ផ�ត់ផ�ងប
់ េច� ក វ �ទ�ព័ត៌�ន និងេស�កម� �ក់ពន
័ � ដល់ Lynn Community
Health Center និងអ� កចូ លរ ួម OCHIN េផ្សងេទៀត។ OCHIN ក៏�ក់ព័ន�ក��ង�រ�យតៃម� គុណ�ព និង�រែកលម�
សកម� �ពជំនួសឲ្យអ� កចូ លរ ួមរបស់ខ� �នផងែដរ។ ឧ�ហរណ៍ OCHIN ស្រមបស្រម� លសកម� �ព្រត� តពិនិត្យគ� ីនិកជំនួសឲ្យ
��ប័នែដលចូ លរ ូមក��ង�របេង� ើត �រអនុវត� ស�ង់�រ និង�រ�យតៃម� អត� ្របេ�ជន៍គ�ីនិកល� បំផុតែដល�ចទទួ ល�ន
មកពី�រេ្របើ្រ�ស់ ្របព័ន�ឯក�រសុខ�ពេអឡិច្រត�និក។ OCHIN ក៏ជួយអ� កចូ លរ ួមឲ្យេធ� ើ�រ្របកបេ�យ�រ
ឺ � � ង និងេ្រ�ផងែដរ។ ព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �ន របស់អ�ក�ច
សហ�រក��ង�រែកលម� �រ្រគប់្រគង�រប��ន
� អ� កជំងក
នឹង្រត�វ�នែចករ� ែលកេ�យ Lynn Community Health Center �មួ យអ� កចូ លរ ួម OCHIN េផ្សងេទៀត ឬ�រ��ស់ប�រ�
ព័ត៌�នសុខ�ពប៉ុេ�
� ះ េ�េពល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រព��លេវជ���ស� ឬស្រ�ប់េ�លបំណង្របតិបត� ិ�រ
ែថ� ំសុខ�ពៃន�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នរ ួបរ ួមេឡើង។ ្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ព�ចរ ួមប��ល
� េរឿង
ី ូ កូ ដទី�ំងេគហ��នរបស់អ�ក េដើម្បីែកលម� អត� ្របេ�ជន៍គ�ីនក
េផ្សងេទៀតដូ ច� �រេធ� ើជអ
ិ ែដលអ� កទទួ ល�ន។
ព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �ន�ចរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នេវជ���ស� អតីត�ល បច��ប្បន� និងអ�គត ក៏ដូច�ព័ត៌�នែដល
�នប��ញេ�ក��ង វ ��នឯកជន�ពែដរ។ ព័ត៌�ននឹង្រត�វ�នប��ញ្រសបេ��ម វ ��នឯកជន�ព ឬច�ប់�
ធរ�នែដល�នែកែ្របពីេពលមួ យេ�េពល
មួ យ។ អ� ក�នសិទ�ក
ិ � � ង�រ��ស់ប�រ�រសេ្រមចចិ
�
ត�របស់អ�ក និងដក�រអនុ��តេនះ ប៉ុែន� ព័ត៌�ន�ចនឹងផ�លរ់ ួច
េហើយ េ�េពលអនុ��តេ�យអ� ក។ �រអនុ��តនឹងេ��ន្របសិទ��ពរហូ តដល់្រត�វ�នលុបេ�ល វ �ញេ�យអ� ក�
�យលក� ណ៍អក្សរ។ ្របសិនេបើ�នេស� ើសុំរ ួច អ� កនឹង្រត�វ�នផ�លប
់ �� អ
ី ង� �ពមួ យចំេ�ះព័ត៌�នរបស់អ�កែដល្រត�វ�ន
ប��ញ។
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