
ပြန်လှန်။08/18/2020 

Erie County စတိက်ျန််းမာရ ်းဌာန  
လ ိြုျှို့ ဝှကအ်ချကအ်လကမ်ျာ်း အသ  ်းပြြု န်နငှ  ်ရ ာ်ပြ န်ခွင ပ်ြြုချက ်

 
စိတ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ာ ချွတ်ယွင််းမှုရှိက ကာင််း သတ်မှတ်ထာ်းသူမ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်စွွဲပခင််း၊ ြူ်းကြေါင််းကဆာငရွ်က်ပခင််းနငှ  ်ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 
ကြ်းအြ်ပခင််းတွင ်တွွဲဖကလ်ိုြ်ကဆာငက်သာ အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းက အသ ို်းပြြုရန ်ဤကဖာငက်ိို ကရ်းဆွွဲထာ်းပခင််းပဖစ်သည်။ ကိုသမှုဆိိုငရ်ာ 
ြူ်းကြေါင််းကဆာငရွ်က်ပခင််း၊ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းကြ်းပခင််း၊ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်က န််းမာကရ်းကဆာင က်ရှာက်မှုဆိိုငရ်ာ ကဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်
ကငကွြ်းကခ မှုအတကွ် လ ိြုွဲ့ ဝှက်အခ ကအ်လက်မ ာ်း သ ို်းရန၊် ကဖာ်ပြရနန်ငှ  ်ပြနလ်ည်ကဖာ်ပြရန ်၎င််းကခွင ပ်ြြုကြ်းသည်။ 
နယူ်းကယာက်ပြည်နယ် စိတက် န််းမာကရ်းဥြကေ၏ § 33.13၊ ဖက်ေရယ် အရကန်ငှ  ်မူ်းယစ်ကဆ်းဝေါ်းမှတတ်မ််းဆိိုငရ်ာ 
သ်ီးသန  စ်ည််းမ ဉ််းမ ာ်း (42 CFR အြိိုင််း 2) နငှ  ်ြညာကရ်းမှတတ်မ််းမ ာ်း၏ ကိိုယ်ကရ်းအခ ကအ်လကလ် ိုပခ ြုမှုကိို ထိန််းခ ြုြ်ထာ်းသည ် 
ဖကေ်ရယ်ဥြ ကေတိို  ၏ သတ်မှတထ်ာ်းခ က်မ ာ်းကိို ဤကဖာငက်လိိုက်နာသည်။ ၎င််းကိို HIV-AIDS နငှ ဆ်ကန် ွှယ်ကသာ 
အခ ကအ်လကမ် ာ်းအတကွ ်အသ ို်းမပြြုြေါ။ ၎င််းတငွ ်45 CFR 164.508(c) က သတမှ်တထ်ာ်းသည ် အစိတအ်ြိိုင််းအမ ာ်းအပြာ်း 
ြေါဝငက်သာလ်ည််း ဤကဖာငသ်ည် ဖကေ်ရယ် HIPAA စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကအာကတ်ွင ်“ခွင ပ်ြြုခ ကက်ြ်းပခင််း” မဟိုတြ်ေါ။ ကိုသမှု၊ ကငကွြ်းကခ မှု 
(သိို  ) က န််းမာကရ်းကစာင က်ရာှကမ်ှု လိုြ်ငန််းမ ာ်းအတကွ် ကာကယ်ွထာ်းကသာ က န််းမာကရ်းအခ ကအ်လကမ် ာ်း အသ ို်းပြြုပခင််းနငှ  ်
ကဖာ်ပြပခင််းသည် “ခွင ပ်ြြုခ ကက်ြ်းပခင််း” မလိိုအြ်ြေါ။ (45 CFR 164.506 ကိို  ကည ်ြေါ။) 

1. ကျွန်ိုြ်၏အခ က်အလက်မ ာ်းကိို အလီက်ထရွန််းနစ်မှတတ်မ််းသိို   ထည ်သွင််းမည်ပဖစ်က ကာင််း သရိှိပြီ်း က န််းမာကရ်း၊ စိတက် န််းမာကရ်း၊ 
အရက်/မူ်းယစ်ကဆ်းဝေါ်းနငှ  ်ြညာကရ်းမှတတ်မ််းမ ာ်းကိို ကအာကတ်ငွက်ဖာ်ပြထာ်းသည ်အတိိုင််း အသ ို်းပြြုရနန်ငှ  ်ကဖာ်ပြရန ်
ကျွန်ိုြ်ခွင ပ်ြြုခ က်ကြ်းြေါသည်။ 

2. ဤြိုဂိ္ြုလ၏် အခ က်အလက်မ ာ်း အသ ို်းပြြု (သိို  ) ကဖာ်ပြြေါမည်- 

အမည်- ____________________________________________ ။ ကမွ်းသကက ရာဇ်-  ___________________________  

3. အသ ို်းပြြု (သိို  ) ကဖာ်ပြမည ် အခ က်အလက်မ ာ်းတငွ ်ကအာက်ြေါတိို  ြေါဝငသ်ည် (အက  ြု်းဝငသ်ည်မ ာ်းကိို ပခစ်ြေါ)- 

☐ စိတက် န််းမာကရ်း မှတတ်မ််းမ ာ်း 

☐ အရက/်မူ်းယစ်ကဆ်းဝေါ်း မှတတ်မ််းမ ာ်း 

☐ ကက ာင််း (သိို  ) ြညာကရ်း မှတတ်မ််းမ ာ်း 

☐ က န််းမာကရ်း မှတတ်မ််းမ ာ်း 

☐ အထကတ်ငွက်ဖာ်ပြထာ်းကသာ မှတတ်မ််းအာ်းလ ို်း 

4. ဤအခ က်အလကက်ိို ကအာက်ြေါတိို  က ကဖာ်ပြနိိုငြ်ေါသည်- 

☐ ကဖာ်ပြမည ်အခ က်အလက်ကိို ြိိုငဆိ်ိုငက်သာ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း  

☐ ြူ်းတွွဲြေါဖိိုင ်က တွင ်ကဖာ်ပြထာ်းကသာ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း 

☐ ကျွန်ိုြ်ကိိုဝနက်ဆာငမ်ှုကြ်းကသာ ကအာက်ြေါ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း- 

5. ဤအခ က်အလကက်ိို ကအာက်ြေါတိို  ထ  ကဖာ်ပြနိိုငြ်ေါသည်- 

☐ မှတတ်မ််းတွငြ်ေါဝငသ်ည ် ြိုဂိ္ြုလထ်  ဝနက်ဆာငမ်ှုကြ်းရန ်အခ က်အလကမ် ာ်းလိိုအြ်ကသာ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ 
အဆိိုြေါဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအတကွ် ကြ်းကခ သူ (သိို  ) အရည်အကသွ်းအာမခ မှုတငွ ်ြေါဝငသူ် (သိို  ) အဆိိုြေါြိုဂိ္ြုလန်ငှ  ်ဆက်န ွှယ်သည ် 
အပခာ်း က န််းမာကရ်းကစာင က်ရှာက်မှု လိုြ်ငန််းမ ာ်း။ 

☐ ြူ်းတွွဲြေါဖိိုင ်က တွင ်ကဖာ်ပြထာ်းကသာ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း 

☐ ကအာက်ြေါ ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း- 

 

6. ဤအခ က်အလကက်ိို အသ ို်းပြြုနိိုင ်(သိို  ) ကဖာ်ပြနိိုငသ်ည ် ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းတွင ်ကအာက်ြေါတိို  ြေါဝငသ်ည်- 

• Erie County စိတက် န််းမာကရ်းဌာနက ြ  ြိို်းသည ်အစီအစဉ်တငွ ်ြေါဝငက်ဆာငရွ်ကရ်န ်အက  ြု်းဝငမ်ှုကိို အကွဲပဖတ်ပခင််း၊ 
• ြူ်းကြေါင််းကဆာငရွ်က်ပခင််းနငှ  ်ကိစစရြ်စီမ ခန  ခွ်ွဲမှု အြေါအဝင ်ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ကြ်းအြ်ပခင််း၊ 
• ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအတွက် ကြ်းကခ ပခင််းနငှ  ်
• အရည်အကသွ်းအာမခ မှုကွဲ သိို   က န််းမာကရ်းကစာင က်ရှာက်မှု လိုြ်ငန််းမ ာ်း။ 

• 

7.  စိတက် န််းမာကရ်း၊ အရက ်(သိို  ) မူ်းယစ်ကဆ်းဝေါ်း အလွွဲသ ို်းမှုနငှ  ်ြညာကရ်းမှတတ်မ််းမ ာ်း ရရှိထာ်းသူသည် ခွင ပ်ြြုခ က်မရှဘိွဲ 
အဆိိုြေါမှတတ်မ််းမ ာ်းကိို ပြနလ်ည်ကဖာ်ပြပခင််းအာ်း နယူ်းကယာကန်ငှ  ်ဖကေ်ရယ်ဥြကေက တာ်းပမစ်ထာ်းက ကာင််း ကျွန်ိုြ်နာ်းလည်ြေါသည်။ 
ကာကွယ်ထာ်းကသာ က န််းမာကရ်းမှတတ်မ််းကိို သ ို်းရာတငွ၊် ကဖာ်ပြရာတငွ ်မှတတ်မ််းကိို ရရှထိာ်းနိိုငက်သာ အဖွွဲွဲ့အစည််းတိိုင််းသည် 
ထနိ််းခ ြုြ်ထာ်းကသာ ဖကေ်ရယ် HIPAA စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိို လိိုကန်ာစရာမလိိုက ကာင််းလည််း ကျွန်ိုြ်နာ်းလည်ြေါသည်။ စာြိိုေ ်6 တငွ ်
ခွင ပ်ြြုထာ်းကသာ ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းကလွွဲပြီ်း အပခာ်းရည်ရွယ်ခ ကမ် ာ်းအတကွ ်မြေါဘွဲ စာြိိုေ ်5 တွင ်ကဖာ်ပြထာ်းသည ် ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) 

အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းထ  မှတတ်မ််းနငှ  ်မှတတ်မ််းထွဲရှိ အခ ကအ်လကမ် ာ်းကိို ပြနက်ဖာ်ပြရန ်ဤခွင ပ်ြြုခ ကက်ိိုကတာင််းခ သူ 
မှတတ်မ််းမ ာ်းရရှထိာ်းသည ် ြိုဂိ္ြုလန်ငှ  ်အဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းအာ်း  ကျွန်ိုြ်ခွင ပ်ြြုခ ကက်ြ်းြေါသည်။ 



ပြန်လှန်။08/18/2020 

Erie County စတိက်ျန််းမာရ ်းဌာန  
လ ိြုျှို့ ဝှကအ်ချကအ်လကမ်ျာ်း အသ  ်းပြြု န်နငှ  ်ရ ာ်ပြ န် ခွင ပ်ြြုချက ်
(ဆက ်န်) 

8. ဤခွင ပ်ြြုခ က်သည် ကအာက်ြေါတွငသ်ကတ်မ််းကိုနမ်ည် (သက်ဆိိုငရ်ာအကကွတ်ွင ်ပခစ်ြေါ)- 

☐  _____________________________  တွင ်

☐ ဤပဖစ်ရြ်တွင-်  ________________________________________________________________________________  

9. ဤခွင ပ်ြြုခ က်သည် ကအာက်ြေါတိို  အတကွသ်ာ ကန  သ်တထ်ာ်းသည်- 

☐ ခွင ပ်ြြုခ က်သည် ဤကာလအတွင််း မှတ်တမ််းမ ာ်းအတွက်သာ အက  ြု်းဝငသ်ည်- __________ မှ _________________  

☐ အပခာ်းကန  သ်တ်ခ က်- ___________________________________________________________________________  

10. ဤခွင ပ်ြြုခ ကက်ိို ရိုြ်သမ်ိ်းနိိုငက် ကာင််း ကျွန်ိုြ်နာ်းလည်ြေါသည်။ ‘ကိိုယ်ကရ်းအခ ကအ်လကလ် ိုပခ ြုမှု ကဆာငရွ်က်ခ က်မ ာ်းဆိိုငရ်ာ 
သတိကြ်းခ က်’ ကိို ရရှိထာ်းပြီ်း ဤခွင ပ်ြြုခ က်ကိို ရိုြ်သမ်ိ်းြေါက အခ ိြုွဲ့ြရိိုဂရမ်မ ာ်းတွင ် ဆကလ်က်ြေါဝငန်ိိုငရ်န ် မပဖစ်နိိုငက်တာ က ကာင််း 
နာ်းလည်ြေါသည်။ ဤခွင ပ်ြြုခ ကက်ိို ရိုြ်သမ်ိ်းလိိုြေါက အဆိိုြေါပဖစ်နိိုငက်ပခကိို ကျွန်ိုြ်အာ်း အသကိြ်းမည်ပဖစ်သည်။ ဤခွင ပ်ြြုခ က်ရိုြ်သမ်ိ်းမှု 
မတိိုငမီ် မှတ်တမ််းမ ာ်းကိို ပြနရ်ယူနိိုငမ်ည်မဟိုတ်က ကာင််းလည််း ကျွန်ိုြ်နာ်းလည်ြေါသည်။ ဤခွင ပ်ြြုခ က်ကြေါ် မီှခိိုသည ် ြိုဂိ္ြုလ် (သိို  ) 
အဖွွဲွဲ့အစည််းတိို  က ဤခွင ပ်ြြုခ က်ကြ်းထာ်းသည ်အတကွ် စတငထ်ာ်းသည အ်လိုြ်ကိို အပြီ်းသတရ်နလ်ိိုအြ်သည ်အတိိုင််း မှတတ်မ််းနငှ  ်
ကာကွယ်ထာ်းကသာ က န််းမာကရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းကိို ဆကလ်က်အသ ို်းပြြုနိိုင ်(သိို  ) ကဖာ်ပြနိိုငြ်ေါသည်။ 

ကျွန်ိုြ်၏မှတတ်မ််းမ ာ်းကိို သ ို်းမည် (သိို  ) ကဖာ်ပြမည်ပဖစ်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ််းတွင ်ကဖာ်ပြထာ်းသည ်အတိိုင််း ကျွန်ိုြ်၏မှတတ်မ််းမ ာ်းကိို သ ို်းရန ်(သိို  ) 
ကဖာ်ပြရန ်ခွင ပ်ြြုခ က်ကြ်းြေါသည်။ 

လက်မှတ ် ရက်စွွဲ 

ကျွန်ိုြ်သည် မှတ်တမ််းမ ာ်းကိို သ ို်းမည ် (သိို  ) ကဖာ်ပြမည ်ြိုဂိ္ြုလ်၏ ကိိုယ်စာ်းလှယ်ပဖစ်သည်။ ဤြိုဂိ္ြုလန်ငှ  ်ကျွန်ိုြ်သည် ______________ကတာ်စြ်သည်။  
ဤစာရွက်စာတမ််းတွင ်ကဖာ်ပြထာ်းသည ်အတိိုင််း ကျွန်ိုြ်၏မှတ်တမ််းမ ာ်းကိို သ ို်းရန ်(သိို  ) ကဖာ်ပြရန ်ခွင ပ်ြြုခ က်ကြ်းြေါသည်။ 

လက်မှတ ် ရက်စွွဲ 

ြ ိုနှြ်ိအမည် 

ြ ်းတွွဲြါ ိ င ်က 
မှတတ်မ််းမ ာ်းကဖာ်ပြရန ် ဤခွင ပ်ြြုခ က်သည် ကအာက်ြေါအဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ် အဆိိုြေါအဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းတွင ် လိုြ်ကိိုငသ်ည ် လူြိုဂိ္ြုလ်မ ာ်းအတကွ ်
အက  ြု်းဝငြ်ေါသည်။ ဤအဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် Erie County တွင ်ကနထိိုငသ်ူမ ာ်းအတကွ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းကြ်းအြ်ရန ်အတတူကွလိုြ်ကိိုင ်ကသည်။ 

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 

အပခာ်း- 


