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 لصحة العقليةقسم ا – مقاطعة إيري

 الخصوصيةستخدام والكشف عن المعلومات إذن إل
 

 ممقصل مممصالهت هممة صالامم صتابممةا ص ممضصفب مم ةصالمم بقصومم صتهاممذمصاتتألممذصصاتذمم تتصالهمم  ة صل  ممهة صالمم تقصتممتصصةلذمماتصاسمماه ا  صهصاإلسمماهة  تممتصتيممهذتص مم 

ضص ذةفممصتشهذي تصفإعةلة صعذلذة.صتألهحصفةساه امصالهبلو ة صالألرتةصاالكشفصعت ةصاإعمةة صالكشمفصعت مةصاضمراسصتتألمذصصالرعةتمةصاتذم تتصالهم  ة صاالم و

 قصلةنو صاالتةصنذوتو كصلليحةصالبذلذةص،صالوائحصخيوصمذةصسمت  ص(ص33.13 §)ص  اصالتهوذجصتاواوصص ضصالهاال ة صاله  ة صاعهلذة صالرعةتةصاليحذة.

الصص.(20 USC 1232g) (FERPA)(ص،صاالذمةنو صاليذم  ال صالم حصتحكمتصخيوصمذةصسمت  صالابلمذتص2التمء صصCFRص42الكحولصاالههم  ا صاليذ  الذمةص)

 CFRص45تألاه مصو صالهبلو ة صالهابلذمةصفيذمرانصنذملصالهتةعمةصال شمرتةصدصاإلتم  .صعلم صالمرضتص مقص نمعصتا مهقصالب تم ص مقصالبتةصمرصالهالوفمةصفهو م ص

164.508 (c)ممةًصفهو مم صلواعمم صص ةصاليذ  الذممة.صًالايمموتقًصضذممرص المموخصا صاسمماه امصالهبلو ممة صاليممحذصHIPAA،صإالص  ص مم اصالتهمموذجصلممذيصًتيوت و

 .(CFR 164.506ص45الهحهذةصاالكشفصعت ةصاضراسصالب جص اصال وضص اصعهلذة صالرعةتةصاليحذة.ص)ان رص

 
االيحةصالبذلذةصاالكحولصصالساه امصاالكشفصعقصست  صاليحةص لرصفأنعصسذاتصإةخةلص بلو ةت صو صستمصإلكاران ص،صا  تحصفهو  ص  اصاإلذ  .1

 .صالهه  ا صاالابلذتصكهةص وص وضحص ةنةهصد

ص

ص:صالشهلصال حصتهكقصاساه امص بلو ةتعص اصالكشفصعت ةص و .2

صااستص___________________________________________صتأ تخصالهذ ة:__________________

ص

صتا هقصالهبلو ة صالا صتهكقصاساه ا  ةص اصالكشفصعت ةص)ح ةصكمص ةصتتا ص(: .3

صست  صاليحةصالبذلذةص

صست  صالكحولصدصالهه  ا ص

صست  صاله  سةص اصالابلذتص

صالألت  صاليحذةص

ص هذضصالألت  صاله كو  ص ع هص

ص

 تهكقصالكشفصعقص  هصالهبلو ة ص قصخ ل: .4

حص هلص اص ت هةصتحاةجصإل صالهبلو ة صلاذ تتصخ  ةصإل صالشهلص وضوعصالألتمص،ص اصال وضص ذةفمصتلكصاله  ة ص،ص اصاالنهراطصو صص 

صالرعةتةصاليحذةصااخرىصالهابلذةصف لكصالشهل.ضهة صالتوة ص اصعهلذة ص

صاا هة ص اصالهت هة صاله   ةصو صالهروصص ص

:صاا هة ص اصالهت هة صالاةلذة

ص____________________________________صصصصصص___________________________________

ص_______________________________________________________________________صصصصصص

 ل صتاتصالكشفصعقص  هصالهبلو ة صإل : .5

حص هلص اص ت هةصتحاةجصإل صالهبلو ة صلاذ تتصخ  ةصإل صالشهلص وضوعصالألتمص،ص اصال وضص ذةفمصتلكصاله  ة ص،ص اصاالنهراطصو صص 

صضهة صالتوة ص اصعهلذة صالرعةتةصاليحذةصااخرىصالهابلذةصف لكصالشهل.

صاا هة ص اصالهت هة صاله   ةصو صالهروصص ص

:صاا هة ص اصالهت هة صالاةلذة

ص____________________________________صصصصصص___________________________________

ص____________________________________صصصصصص___________________________________

ص
 كقصاساه امص  هصالهبلو ة صااإلويةحصعت ةص ةصتل :تشهمصااضراسصالا ص قص  ل ةصته .6

 صتذذذتصاا لذةصللهشة كةصو صفرنة جصت عهعصإةا  ص ذةطبةصإترحصلليحةصالبذلذةص؛

 صتذ تتصاله  ة ص،صفهةصو صذلكصتتألذصصالرعةتةصاإةا  صالحةلةص؛

 صال وضص ذةفمصاله  ة صا

 . عهلذة صالرعةتةصاليحذةص ثمصضهة صالتوة 

 

ذتص و تص  صلةنو صنذوتو كصاالذةنو صاليذ  ال صتح رصعل صاا هة صال تقصتالذو صاليحةصالبذلذةص اصالكحولص اصتبةط صالهه  ا صاست  صالابل .7

ةص نعصلذيصكمص ؤسألةصل صتالذ صست وص لء ةصفةت ةعصلواع ص اليذ  الذةصالا صتحكتصصHIPAAإعةة صالكشفصعقصتلكصالألت  صةا صإذ .ص و تص ت و

ه امصالهبلو ة صاليحذةصالهحهذةصاالكشفصعت ة.ص عا صفهو  ص  اصاإلذ صل  هة صاالهت هة صال تقصتالذو صالألت  صاوذوةصل  اصالايوتقصاسا
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,ص6ل ضراسصالوا ة صو صاليذر صص5إلعةة صالكشفصعقصالألتمصاالهبلو ة صالوا ة صو صالألتمصإل صاا هة ص اصالهت هة صالهوصووةصو صاليذر ص

 إخرى.اسصاصلذيصإلضر

ص

ص
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 )تابع( الخصوصيةستخدام والكشف عن المعلومات إذن إل

 
 :تتا  صص حذةص  اصاإلذ ص)ح ةصالهرفضصالذةفمصللاا ذص( .8

صفاأ تخص_________________________ص

ص__________________________________________________________________صصو صالح ثصالاةل :ص

   اصاإلذ ص ح اةصعل صالتحوصالاةل : .9

ص______________________صإل ص__________________صصتتا صصاإلذ صوذمصعل صالألت  صلليار صالء تذةصالاةلذة:ص

ص_____________________________________________________________________ص:لذوةص خرىص

فههة سة صالهيوصذةص،صا ة كص نعصو صحةلةصإلغة ص  اصاإلذ ص،صوذ صالصتكو ص قصالههكقصصاوصفاةلص  اصاإلذ .صلذ صتلذذتصإ بة  نةص و تص نعصل صتاتصإ .10

  صالألت  صالا صتتصصةوصض صو صإلغة ص  اصاإلذ .ص و تص ت  اصاالحاهةلصإذاصكتتص  االساهرا صو صالهشة كةصو صفرا جص بذتة.صسذاتصإخاة حصف 

الكشفصعت ةصل مصإفاةلص  اصاإلذ صل صالصتاتصاسارةاة ة.صتتو صاحص هلص اص ت هةصاعاه  صعل ص  اصاإلذ صاالساهرا صو صاساه امص اصالكشفص

 لبهمصال حصف  صفأل  ص تحص  اصاإلذ .عقصالألت  صاالهبلو ة صاليحذةصالهحهذةصحأل صالحة ةصإلكهةلصا

ص.هصاإلساهة   صاالكشفصعت ةصكهةص وص وضحصو ص   نةصالشهلصال حصسذاتصاساه امصست تعص اصالكشفصعت ة.ص  تحصاإلذ صالساه امصست ت

ص_______________________________________________صصصصصصصص________________________

صالاأ تخصصصصصصصالاولذض

ص

ص__________________.صص نةصالههثمصالشهي صللشهلصال حصسذاتصاساه امصست تعص اصالكشفصعت ة.صع لا صف  اصالشهل

ص.هصاإلساهة      تحصاإلذ صالساه امصست ت صاالكشفصعت ةصكهةص وص وضحصو ص

ص

ص_______________________________________________صصصصصصصص________________________

صالاأ تخصصصصصصصولذضالا

ص

ص_______________________________________________صصص

صاكا صااست

ص

صالهلحصص 

تتا صص  اصاإلذ صفةلكشفصعقصالألت  صعل صالهت هة صالاةلذةصااا هة صال تقصتبهلو صو صتلكصالهت هة .صتبهمص  هصالهت هة ص بوةصلاذ تتص

صاله  ة صلألكة ص ذةطبةصإترح.

ص
Berkshire Farm  

BestSelf Behavioral Health  

Buffalo City Mission  

BryLin Hospital  

Buffalo Federation of Neighborhood  

Centers  

Buffalo Psychiatric Center  

Catholic Charities  

Cazenovia Recovery Services  

Child& Family Services  

Community Connections of New York  

Community Services for Every1  

Compeer West  

Endeavor Health Services  

Envision Healthcare  

Erie County Department of Mental Health  

Erie County Forensic Mental Health Services  

Erie County Department of Social Services  

Erie County Medical Center  

Gateway – Longview  

Greater Buffalo United Healthcare Network  

Family Help Center  

Harmonia Collaborative Care 
Greater Buffalo United Healthcare Network 

Family Help Center 
Harmonia Collaborative Care 

Health Home Partners of Western New York, 

LLC  

Health Homes of Upstate New York  

Heritage Centers  

Hillside Children’s Center  

Hispanics United of Buffalo  

Horizon Health Services  

Jewish Family Services  

Kaleida Health  

Living Opportunities of DePaul  

Lt. Col. Matt Urban Human Services Center  

Mental Health Association  

Monroe Plan for Medical Care  

Monsignor Carr Institute  

New Directions  

NY-508 Continuum of Care (HUD)  

Niagara County Department of Mental Health 

and Substance Abuse Services Niagara County 

Single Point of Access Niagara County 

Department of Social Services  

Niagara Falls Memorial Hospital  

Niagara Gospel Rescue Mission  

OLV Human Services 
 

 

 

 

 

Recovery Options Made Easy  

RedArgyle  

Restoration Society, Inc.  

Salvation Army  

Southern Tier Environments for Living  

Spectrum Human Services  

Suburban Adult Services, Inc.  

Suicide Prevention & Crisis Services  

Temple of Christ, My Place Home  

Transitional Services, Inc.  

University Psychiatric Practice  

UPMC - Chautauqua  

Veteran Administration Medical Center  

Weinberg Campus  

Western New York Independent Living Project  

WNY Children’s Psychiatric Center  

YWCA of Western New York 

Other: 


