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  ইরি কাউরি রিপার্ট মেি অফ মেিাল মেলথ   
ম াপনীয় তথয ব্যব্োি ও প্রকাশ কিাি অনেুরত   

 এই ফেটটি এেন সংস্থা ুরলি দ্বািা ব্যব্োি কিাি জনয রিজাইন কিা েম়েমে মে ুরল পরিকল্পনা, সেন্ব়ে এব্ং পরিমেব্া প্রদামন এমক অপমিি 
সামথ সেমোর তা কমি োনরসক অক্ষেতা়ে আক্রান্ত ব্যরিমদি কামে। এটি উমেশয রুলি জনয ম াপনী়ে তথয ব্যব্োি, প্রকাশ এব্ং পনুিা়ে 
প্রকামশি অনুেরত মদ়ে েত্ন সেন্ব়ে, পরিমেব্া প্রদান, পরিমেব্াি জনয অথট প্রদান এব্ং স্বাস্থযমসব্া অপামিশন। এই ফেট প্রম়োজনী়েতা মেমন 
চমল রনউ ই়েকট  মের্ মেিাল োইরজন আইমনি § ৩৩.১৩, মফিামিল অযালমকােল এব্ং ড্রা  মিকিট  ম াপনী়েতা প্ররব্ধান (৪২ রসএফআি 
পার্ট  ২), এব্ং মফিামিল আইন  ভরনটং প্রাইমভরস অফ এিুমকশন মিকিট স (এফইআিরপএ) (২০ ইউএসরস ১২৩২ রজ )। এটি এইচআইরব্-
এইিস সম্পরকট ত তমথযি জনয ব্যব্োমিি জনয ন়ে। েরদও এমত ৪৫ রসএফআি ১৬৪.৫০৮(রস) দ্বািা প্রম়োজনী়ে অমনক উপাদান িম়েমে, 
তমব্ এই ফেটটি মফিামিমলি অধীমন একটি "অনুমোদন" ন়ে এইচআইরপএএ রন়েে। একটি "অনুমোদন" প্রম়োজন ে়ে না কািণ সুিরক্ষত স্বাস্থয 
তমথযি ব্যব্োি এব্ং প্রকাশ রচরকত্সা, অথট প্রদান ব্া স্বাস্থযমসব্া অপামিশমনি উমেমশয। (৪৫ রসএফআি ১৬৪.৫০৬ মদখুন।) 
 
1. আরে স্বীকাি করি মে আোি তথয একটি ইমলকট্ররনক মিকমিট  প্রমব্শ কিা েমব্ এব্ং আরে এতদ্বািা নীমচ ব্রনটত রেসামব্ স্বাস্থয, 
োনরসক স্বাস্থয, আমকােল/োদক এব্ং রশক্ষাি মিকিট  ুরল ব্যব্োি ও প্রকাশ কিাি অনুেরত রদরি।   
2. মে ব্যরিি তথয ব্যব্োি ব্া প্রকাশ কিা েমত পামি রতরন েমলনঃ  whose information may be used or disclosed is: 

নাে: _________________________________ . জন্ম তারিখ: _____________________  

3. মে তথয ুরল ব্যব্োি ব্া প্রকাশ কিা মেমত পামি মস ুরলি েমধয িময়মে (ো প্রমোজয সব্ ুরল পিীক্ষা কিুন): 

 োনরসক স্বাস্থয মিকিট   
 এলমকােল/ড্রা  মিকিট   
 সু্কল ব্া রশক্ষাি মিকিট   
 স্বাস্থয মিকিট   
 উপমি তরলকাভুি সব্ মিকিট   

4. এই তথয দ্বািা প্রকাশ কিা মেমত পামিঃ  

 মে মকান ব্যরি ব্া প্ররতষ্ঠামনি কামে তথয আমে ো প্রকাশ কিমত েমব্ 

 সংেুরি এ-মত তারলকাভুি ব্যরি ব্া সংস্থা  

 রনম্নরলরখত ব্যরি ব্া সংস্থ ুরল আোমক পরিমেব্া প্রদান কমি  

 

5. এই তথয দ্বািা প্রকাশ কিা মেমত পামিঃ  

 মে মকান ব্যরি ব্া সংস্থাি তমথযি প্রম়োজন ে়ে মসই ব্যরিমক পরিমেব্া প্রদামনি জনয মে ব্যরি মিকমিট ি রব্ে়ে, 
মসই পরিমেব্া ুরলি জনয অথট প্রদান কিমত, ব্া মসই ব্যরিি সামথ সম্পরকট ত  ুণোমনি রনশ্চ়েতা ব্া অনযানয 
স্বাস্থযমসব্া রক্র়োকলামপ রনম়োরজত। 

  সংেুরি এ-মত তারলকাভুি ব্যরি ব্া সংস্থা  

 রনম্নরলরখত ব্যরি ব্া সংস্থা: 

 

6.   মে উমেমশয এই তথয ব্যব্োি এব্ং প্রকাশ কিা মেমত পামি মস ুরলি েমধয িম়েমে: 
 

• ইরি কাউরি রিপার্ট মেি অফ মেিাল মেলথ দ্বািা সেরথটত একটি মপ্রাগ্রামে অংশগ্রেমণি মো যতাি েূলযা়েন; 

• েত্ন সেন্ব়ে এব্ং মকস েযামনজমেি সে পরিমেব্া সিব্িাে; 

• পরিমেব্াি জনয অথটপ্রদান; এব্ং 

•  স্বাস্থয পরিচেটা কােটক্রে মেেন োন রনরশ্চত কিা। 

7. আরে ব্ুরি মে রনউ ই়েকট  এব্ং মফিামিল আইন মসই ব্যরিমদিমক রনরেদ্ধ কমি োিা োনরসক স্বাস্থয, অযালমকােল, ব্া োদমকি 
অপব্যব্োি, এব্ং রশক্ষাি মিকিট  ুরলমক অনুেরত োডাই মসই মিকিট  ুরল পনুিা়ে প্রকাশ কিা মথমক রনরেদ্ধ কমি৷ আরে এর্াও ব্ুরি মে 
প্রমতযকটি প্ররতষ্ঠান ো একটি মিকিট  গ্রেণ কিমত পামি তামদি জনয সিুরক্ষত স্বাস্থয তমথযি ব্যব্োি এব্ং প্রকাশ রন়েন্ত্রণকািী মফিামিল 
HIPAA রন়েে ুরল অনসুিণ কিাি প্রম়োজন মনই। আরে এতদ্বািা মসই ব্যরি এব্ং সংস্থা ুরলমক অনেুরত রদই মে ুরল এই অনুমোদন 
অনসুামি মিকিট  ুরল গ্রেণ কমি এব্ং মিকমিট  থাকা তথয ুরলমক পনুঃপ্রকাশ কিাি জনয এব্ং তথয ুরলমক প্রাপ্ত ব্যরিমদি ব্া পাপাচারিত 
ব্যরিমদি জনয অনয উমেশয।
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ইরি কাউরি রিপার্ট মেি অফ মেিাল মেলথ   
ম াপনীয় তথয ব্যব্োি ও প্রকাশ কিাি অনেুরত  (চলমে) 

8. এই অনেুরতি মেয়াদ মশে েমব্ ( প্রমোজয ব্ক্স মচক কিুন) 

 তারিখ  
  
 

 রনম্নরলরখত ইমভমি   
 

 
 
9. এই অনেুরত রনম্নিপূ সীরেতঃ  
 

 অনুেরত শুধুোত্র রনম্নরলরখত সেময়ি জনয মিকিট  প্রমোজযঃ         মথমক  
  

 অনযানয সীোব্দ্ধতাঃ 
 

10.  আরে ব্ুরি মে এই অনুেরত প্রতযাোি কিা েমত পামি৷ আরে ম াপনী়েতা অনুশীলমনি একটি রব্জ্ঞরপ্ত মপম়েরে, এব্ং ব্ুিমত মপমিরে মে এই 
অনুেরত প্রতযাোি কিা েমল, রনরদটষ্ট মপ্রাগ্রাে ুরলমত অংশগ্রেণ চারলম়ে োও়ো সম্ভব্ নাও েমত পামি। েরদ আরে এই অনুেরত প্রতযাোি কিমত 
চাই তমব্ আোমক মসই সম্ভাব্না সম্পমকট  জানামনা েমব্৷ আরে এও ব্ুরি মে এই অনেুরত প্রতযাোি কিাি আম  প্রকাশ কিা মিকিট  ুরল 
পুনিদু্ধাি কিা োমব্ না। এই অনুেরতি উপি রনভটিশীল মেমকান ব্যরি ব্া সংস্থা এই অনুেরত মদও়ো েম়েরেল ব্মল শুিু েও়ো কাজটি সম্পূণট 
কিাি জনয প্রম়োজনী়ে মিকিট  এব্ং সিুরক্ষত স্বাস্থয তথয ব্যব্োি ব্া প্রকাশ কিা চারলম়ে মেমত পামি।. 

11. আরে মসই ব্যরি োি মিকিট  ব্যব্োি ব্া প্রকাশ কিা েমব্। আরে এই নরথমত ব্রণটত আোি মিকিট  ুরল ব্যব্োি এব্ং প্রকাশ কিাি অনুেরত রদই।  

রস মনচাি  তারিখ  

আরে মসই ব্যরিি ব্যরি ত প্ররতরনরধ োি মিকিট  ব্যব্োি কিা েমব্ ব্া প্রকাশ কিা েমব্। মসই ব্যরিি সামথ আোি সম্পকট 

 ___________________________________________ । আরে এই নরথমত ব্রনটত আোি মিকিট  ুরল ব্যব্োি এব্ং প্রকাশ কিাি অনুেরত রদই।  

রস মনচাি  তারিখ  

নাে রপ্রি কিুন  
সংেরুি এ  

 মিকিট  প্রকাশ কিাি এই অনুেরত রনম্নরলরখত সংস্থা রুল এব্ং মসই সংস্থা ুরলমত কাজ কমি এেন ব্যরিমদি মক্ষমত্র প্রমোজয৷ এই সংস্থা ুরল এরি 
কাউরিি ব্ারসন্দামদি পরিমেব্া প্রদামনি জনয একসামথ কাজ কমি৷

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 

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: 

 


