
गोपनीयता अभयासहरूको सूचना
तपाईंको जानकारी। तपाईंको अधिकार। हाम्ो उत्तरदायीत्वहरू।
तपाईंबारे चिकित्सिीय उपयोग र खुला्सा ि्सरी गर्न ्सकिन्छ तथा तपाईंले यो जारिारीिा 
ि्सरी पहुँि गर्न ्सकरुहन्छ भन्े यो ्सूिराले वर्नर ग्छ्न। कृपया यसलाई धयानपूर्वक 
समीक्ा गन््वहोस्।

हाम्ो प्रततबद्धता
Penn State Health ले तपाईंिो सवास्यबारे जारिारी व्यचतिगत ्छ भरी बुझ्छ। 
हामी यो ्सूिराअरु्सार ्संघीय र राजय िारुरद्ारा आवशयिअरु्सार तपाईंिो चिकित्सा 
जारिारीिो ्सुरक्ा गर्न प्रकतबद्ध ्छौँ।

यस जानकारीको प्रायोजयता
यो ्सूिरा कवद्ाथथी र सवयं्सेवि ्सहीत ्सबै परे स्े् हेल्थ (Penn State Health, PSH) 
्संस्ा र िाय्नबल ्सदसयहरूमा िाया्ननयवर हन्छ। तपाईंले PSH ्संस्ािो बारेमा 
https://www.pennstatehealth.org/ मा थप जान् ्सकरुहन्छ

यो ्सूिरा PSH द्ारा बराईएिो वा प्रापत जारिारीमा िाया्ननवयर हन्छ कि वर्नर ग्छ्न:
 • तपाईंिो भूत, वत्नमार वा भकवषयिो शारीररि वा मारच्सि सवास्य वा स्स्कत;
 • तपाईंले प्रापत गरु्न हरे सवास्य ्सेवा; वा
 • तपाईंले प्रापत गरु्न हरे सवास्य ्सेवाहरूिो लाकग भूत, वत्नमार वा भकवषयिो भुतिारी।

माचथ उस््लखखत जारिारीलाई ्सुरक्क्त सवास्य जारिारी वा "PHI" िो रूपमा जाकरन्छ र 
्संघीय र राजय िारुरद्ारा कवकरयममत ्छ।
यो ्सूिरा करमर िुरामा िाया्ननवयर हुँदैर:

 • चिकित्सा जारिारी जुर PHI होइर;
• PSH िो सवास्य योजरा वा एि रोजगारदातािा रूपमा PSH;
• PSH बाहेििा चिकित्सा प्रदायिहरू।

संय्क्त सूचना
PSH ्संस्ारिो ्सदसयहरू ्संगठित सवास्य सयाहार व्यवस्ा (Organized Health 
Care Arrangement, OHCA) मा ्सहभागी हन्छर्। OHCA ्सहभागीहरू ्संयुति 
उपिार, भुतिारी र सवास्य सयाहार गर्न एि अिा्न्सुँग तपाईंिो जारिारी ्सेयर गर्न ्सक्छर्। 
OHCA िो प्रतयेि ्सदसयले यो ्सूिरा अरु्सार तपाईंिो सवास्य जारिारीिो उपयोग, 
खुला्सा, िामय राखरे र रक्ा गरने्छ।

कसरी तपाईंको PHI को उपयोग र ख्लासा गनने
उपचार
PSH ले उपिार प्रदार गर्न वा ्समनवय गर्निा लाकग आवशयितारु्सार तपाईंिो PHI िो 
उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छ। य्समा तपाईंिो PHI िो अनय PSH ्सुकवधा र िम्निारीहरू वा 
PSH बाहेििो सवास्य ्सेवा प्रदायि, एजेन्सी वा ्सुकवधाहरू ्सहीत ्सेयर गरने ्समावेश ्छ।
उदाहररिा लाकग, डाक्र, र्स्न, र तपाईंिो सयाहारमा ्संलगर अनय पेशेवरहरू (PSH 
अनतग्नत र बाकहर) तपाईंिो कवशेषज्ञलाई प्रकरिया, औषमध, परीक्रहरू च्सफारर्स गर्न, वा 
तपाईंिो उपिार िो्स्निो योजरा बराउर तपाईंिो PHI िो उपयोग गर्न ्सक्छर् ।
सरास्य सेरा सञचालन
PSH ले हेल्थिेयर अपरेशरहरू ्संिालर गर्निो लाकग तपाईंबारे PHI िो उपयोग र 
खुला्सा गर्न ्सक्छ ज्समा करमर ्समावेश हर ्सक्छर्:

• PSH लाई वा तय्सिो तफ्न बा् कवचशष्ट ्सेवा प्रदार गरने व्यापाररि ्सहयोगी 
्संगिरहरूलाई PHI खुला्सा गरने।

• PSH OHCA क्भत्रिा ्संगिरहरू ्साथ्साथै PSH बाकहरिो ्संगिरहरूिो लाकग 
तपाईंलाई उपिार प्रदार गर्न वा हाम्ा ्सेवाहरूिो लाकग भुतिारी गर्न तपाईं्सुँग प्रतयक् 
्समबन्ध राखद्छ।

उदाहररिो लाकग, हामी शैक्क्ि उदे्शयहरूिो लाकग डक्र, र्स्न, प्राकवमधि, कवद्ाथथी र अनय 
PSH िमथीहरूलाई PHI िो उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

सेराहरूका लातग भ्क्तानी
हामी हाम्ा ्सेवािा लाकग भुतिारी प्रापत गर्निा ्साथै भकवषयिा ्सेवाहरूिा लाकग पूव्न 
भुतिारी सवीिृतीिो अरुरोध गरने तपाईंिो PHI िो उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ। PHI िो 
खुला्सा भुतिारी र ्संिलर ्सेवाहरू प्रदार गरने सवास्य योजराहरू, बीमा िम्परीहरू वा 
अनय तेस्ो पक्हरूलाई गर्न ्सकिरे ्छ।
उदाहररिो लाकग हामीले तपाईंिो सवास्य कबमा प्रबन्धिलाई तपाईंिो PHI िो उपयोग 
गरेर र खुला्सा गरेर हामी तपाईंिो सवास्य ्सेवािो कबल कतरेर उचित पै्सा कतरेिो पकिा 
ग्छछौं।

हामीले तपाईंको चचतकतसकीय जानकारीको प्रयोग रा 
ख्लासा गनने अनय तररकाहरू
सार्वजतनक सरास्य तथा स्रक्ा गतततरचिहरू
हामी करमर िुराहरू ्सकहत ्साव्नजकरि सवास्य्सुँग ्समबद्द्धत गकतकवमधहरूिा लाकग 
चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

 • रोग, िो्प्ि वा अपाङ्गतािो रोिथाम वा करयनत्रर गर्न;
 • जनमहरू र मृतयुहरूिो ररपो ््न गर्न;
 • चशशुप्रकत दुव्य्नवहार वा उ्सिो उपेक्ािो ररपो ््न गर्न;
 • औषमधहरूिा प्रकतकरियाहरू र उतपादरहरू्सुँग ्समबद्द्धत ्समसयाहरूिो ररपो ््न गर्न;
 • उतपादरहरू फिा्नउरे ्समबन्धमा ्सूिराहरू प्रदार गर्न;
 • िुरै रोगिो ्सम्ाकवत जोखखम वा िुरै रोग ्सम्पि्न  वा कबसतारिो जोखखम वा ्सो िो 
स्स्कतिा बारेमा ्सूिरा प्रदार गर्न; वा

 • शंिास्पद दुव्य्नवहार, उपेक्ा वा घराय्सी हहं्सा बारेमा उपयुति ्सरिारी प्रामधिारीलाई 
्सूचित गर्न।

अकतररति रूपमा, हामी PHI िो उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ:
 • तपाईंिो सवास्य र ्सुरक्ा वा अरूिो सवास्य र ्सुरक्ािा लाकग गम्ीर खतरालाई 
िम गर्न वा रोकर।

 • माहामारी राहत प्रया्समा ्सहभागी हरे ्संस्ाहरूलाई अमधिार ठदरु।
उदाहररिा लाकग, हामी एि अमेररिी रेड रेि्सिो ्साव्नजकरि आपतिालीर स्स्कतिो 
प्रकतकरियामा ्सहायता गर्निा लाकग PHI खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।
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अन्सन्ान गतततरचिहरू:
यठद करमर मधये िेही भएमा हामी अरु्सन्धारातमि उदे्शयहरूिा लाकग तपाईंिो PHI िो 
उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

 • अरु्सन्धारिता्नले ्संस्ागत ्समीक्ा बोड्न (Institutional Review Board, IRB), 
एि ्समार ्सममकतबा् अरुमोदर प्रापत ग्छ्न , ज्समा अरु्सन्धारमा मारव कवषयहरूिो 
गोपरीय अमधिार र ्सुरक्ािो ्संरक्रिो लाकग आरोप लगाइरे गररन्छ; वा

 • तपाईं हामीलाई यसतो गर्निो लाकग आफरो चलखखत प्रामधिरर ठदरुहन्छ।
य्स बाहेि, हामी भकवषयमा हरे अरु्सन्धारिो लाकग उपयोगी कवचशष्ट चिकित्सा 
आवशयिताहरू भएिा कबरामीहरू पत्ा लगाउर प्रामधिररिो कबरा, PHI िो उपयोग गरेर 
प्रि् गर्न ्सक्छौँ।

कान्नको अन्पालन
्संघीय, राजय वा स्ारीय िारुरले आवशयि िहर गरेिो खणडमा, हामी तपाईंबारे 
चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्सा गरने ्छौँ।

अङ्ग र ऊतक दान:
तपाईं अङ्ग दाता हरुहन्छ भरे, हामी अङ्ग दार बयाङ्ि वा ती ्सङ्गिरहरूलाई तपाईंबारे 
चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

चचतकतसकीय जाँचकर्ा्व रा अननतम संसकार तनदनेशकहरूूः
हामी करमरलाई तपाईंिो चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ:

 • िोरोर्स्न वा चिकित्सि जाुँििता्नहरू मृत व्यचतििो पकहिार गर्न वा मृतयुिो 
िाररिो पत्ा लगाउर वा िारुरद्ारा आमधिाररि अनय िाररहरूिा लाकग; र

 • अननतम ्संसिार करदनेशिहरूलाई उरीहरूिो ित््नव्य-पालर गर्निा लाकग आवशयि ्छ

कामदारको क्ततपूरतति
हामी िामच्सत ्समबद्ध िो्प्ििो स्स्कतमा वा कबरामी हुँदा ्सुकवधाहरू उपलब्ध गराउरे 
िामदारिो क्कतपूरतं वा यसतै खालिा िाय्नरिमहरूिा लाकग चिकित्सिीय जारिारीिो 
खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

व्ारसाययक सरास्य र स्रक्ा
हामी तपाईंिो रोजगरादातालाई PHI िो खाला्सा तयो बेला गर्न ्सक्छौँ जब हामीले 
व्यव्सामयि सवास्य र ्सुरक्ािो लाकग उरीहरूिो अरुरोधमा स्सरिकरङ र सवाथय हेरिाह 
प्रदार गद्न्छौं।

कान्न प्ररत्वन
हामी िारुर प्रवत्नर प्रयोजरिा लाकग वा िारुरद्ारा अमधिृत वा िारुर अरु्सार एि िारूर 
प्रवत्नर अमधिारीलाई PHI खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।
अनय ्सरिारी अरुरोधिो प्रकतकरियामा
हामी यी कवशेष पररस्स्कत अरु्सार तपाईंबारे चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्सा गर्न 
्सक्छौँ।

 • तपाईं ्सशसत्र बलहरूिो ्सदसय हरुहन्छ भरे, ्सेरा िमार प्रामधिारीहरूिो लाकग;
 • यठद तपाईं कवदेशी ्सैनय िम्निारी हरुहन्छ भरे कवदेशिा उपयुति ्सेरा 
प्रामधिारीहरूिा लाकग;

 • गुपत ्समािार वा प्रकत गोपय योजरािा गकतकवमधहरूिो लाकग ्संघीय अमधिारीहरू 
अमधिार ठदर;

 • ्संयुति राजय अमेररिा वा अनय घरेलु र वैदेचशि अमधिारहरूिो ्सुरक्ा गर्न अमधिृत 
अमधिारीहरूिो लाकग; वा

 • िारुरद्ारा अमधिृत कवशेष जाुँि वा गकतकवधहरूिो ्संिालरिो प्रयोजरिा लाकग।

कान्नी अन्रोिहरू
हामी तपाईंबारे PHI िो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ:

 • एि अदालत वा प्रशा्सरिो आदेश।
 • अदालतिो ्समर र खोज-अरुरोध (discovery request)िो जवाफमा वा कववादमा 
्संलगर िुरै अनय व्यचतििो िारुरी प्रकरिया अनतग्नत।

अकतररति रूपमा, हामी तपाईंबारे PHI िो उपयोग र खुला्सा गर्न वा PSH ्सुकवधामा 
तपाईंिो उपिार्सुँग ्समबद्द्धत मुद्ा दायर गर्न ्सक्छौँ।

सरास्य जानकारीका आदान-प्रदान
हामी सवास्य ्सूिरा आदार प्रदार (Health Information Exchanges, HIEs) िो 
माधयम बा् इलेकट्ोकरि रूपमा PHI िो उपयोग, खुला्सा वा प्रापत गर्न ्सक्छौँ। तपाईंले 
PSH मा भ्रमभ गरने अवमधमा तपाईंिो ्सहायता गरने पंजीिरर िम्निारीलाई बाकहर 
करस्सिरे रूपमा वा यो रोठ््सिो तल ्सम्पि्न  जारािारीिो प्रयोग गरी PSH सवास्य ्सूिरा 
व्यवस्ापरमा ्सम्पि्न  गरी HIEs मा भाग रचलर ्छरौ् गर्न ्सकरुहन्छ।

सरास्यसँग समबद्द्धत स्तरिा र सेराहरू
हामी तपाईंलाई PSH द्ारा ठदईरे सवास्य ्समबन्धी लाभ, ्सेवा र उपिार कवि्पहरू बारे 
्सूचित गर्निो लाकग PHI िो उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ। उदाहररिो लाकग, हामी 
तपाईंलाई मधुमेह करयनत्रर गर्न ्सहायता गरने PSH द्ारा द आहार ठदईरे आहार कवशेषज्ञ 
्सेवाहरूिो बारे ्सूचित गर्न ्सक्छौँ।

चोटको रोकथाम
हामी िुरै पकर व्यचति वा ्सव्न्साधररिो लाकग एि गम्ीर र अब हरे खतरा रोकर PHI िो 
उपयोग र खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

खाद्य तथा औषचि प्रशासन
यो एजेन्सीिो खारा, पूरि, औषमधजनय, र उतपादर वा उतपादरिो ्सम्झरा, मम्नत वा 
प्रकतस्ापरिा लाकग आवशयितािो रूपमा PHI लाई FDA मा प्रि् गर्न ्सक्छौँ।

कोष सङ््रहका गतततरचिहरू:
हामी PSH िा ि्यारिारी अक्भयारहरूिो ्समथ्नर गर्निो लाकग सवैस्छिि दार वा 
गकतकवधहरूमा ्सहभागी हर तपाईंलाई ्सम्पि्न  गर्न तपाईंिो PHI िो ्सीममत उपयोग गर्न 
्सक्छौँ। य्समा पेनन्स्भेकरया स्े् यूकरक्भर्सं्ीिो ्सीममत PHI िो खुला्सा गरु्न ्समावेश ्छ, 
जो PSH िो PSH िो तफ्न बा् परोपिारी दार लीर ्सहयोग ग्छ्न।
हामीले तपाईंिो PHI लाई िोष ्संिलर गकतकवमधिो लाकग उयोग वा खुला्सा गयछौं भरे 
तपाईंलाई भकवषयिा गकतकवमधहरूबा् बाकहर करसिरिो लाकग ियर गर्न ठदइरे ्छ जुर 
तपाईंले प्रापत गरु्नभएिो िोष ्संिलर ्संिारक्भत्र तपाईंलाई थप व्याखया गरररे्छ।

PSH अस्पतालको तनदनेद्शका
तपाईं एि रोगीिो रूपमा अस्पतालमा रहरुभएिो बेलामा हामी अस्पताल करदनेचशिामा 
तपाईंबारे िकतपय ्सीममत जारिारीलाई ्सामेल गर्न ्सक्छौँ।

 • करदनेचशिा जारिारीमा तपाईंिो राउुँ, अस्पतालमा तपाईं रहरुभएिो स्ार, तपाईंिो 
्सामानय अवस्ा (“राम्ो”, “गम्ीर”, “जोखखम” आठद जसता) र तपाईं ्समबद्ध 
हरुभएिो धम्न ्सामेल गर्न ्सक्छ।

 • हामी तपाईंलाई राउुँले खोजरे व्यचतिहरू्समक्, तपाईं ्समबद्ध हरुभएिो धम्न बाहेि, 
अनय करदनेचशिा जारिारीिो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

 • पुरोकहत वग्निा ्सदसयलाई तपाईं ्समबद्ध हरुभएिो धम्नबारे जारिारी ठदर ्सकिन्छ।
 • तपाईं्सुँग िुरै पकर भाग वा यो करदनेचशिा जारिारीिो ्सबैिो करसिाशरमा रोि 
लगाउरे अमधिार ्छ वा PSH िाय्नबलिो ्सदसयहरूलाई ्सेवा प्रदार गर्निा लाकग 
अरुरोध गरेर PSH मा तपाईंिो प्रवेश गोपरीय रहर तपाईं अरुरोध गर्न ्सकरुहन्छ। 
तपाईं गोपरीय रहरिो लाकग प्रवेशिा अरुरोध गरु्नहन्छ भरे फोर गरने व्यचति र 
आगनतुिहरूलाई तपाईं कबरामी हरुहन्छ भरी भकररे ्ैछर।
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तपाईंको सयाहार स्सारमा संलगन व्चक्तहरू
तपाईंले िुरै आपक्त् रगरूनजेल, हामी तपाईंिो चिकित्सा ्सेवामा ्संलगर ममत्र वा 
पाररवाररि ्सदसयलाई पररवारिो िुरै ्सदसयले तपाईंिो तफ्न बा् कप्रस्सरिपशर चलईरहेिो ्छ 
भरी तपाईंबारे PHI िो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

सरास्य तनरीक्णचसत समबद्ध गतततरचिहरू
हामी सवास्य कररीक्रच्सत ्समबद्ध एजेन्सीलाई िारुरद्ारा अरुमकत प्रापत परीक्र, 
अरु्सन्धार तथा कररीक्र जसता गकतकवमधिा लाकग PHI िो खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।
यी गकतकवमधहरू ्सरिारिो लाकग सवास्य ्सेवा प्रराली र ्सरिारी िाय्नरिमहरूिो करगरारी 
तथा रागररि अमधिार िारुरहरूिो पालरा गर्निो लाकग आवशयि ्छर्।

कैदमा रहेका व्चक्तहरू
तपाईं िुरै ्सुधार गृह अथवा ्संस्ारमा वा िारुर िाया्ननवयर गरने अमधिारीिो कहरा्सतमा 
हरुहन्छ भरे, हामी ्संस्ार वा िारुर िाया्ननवयर गरने अमधिारी्समक् तपाईंबारे PHI िो 
खुला्सा गर्न ्सक्छौँ।

ती उपयोगहरू र ख्लासाहरू जसका लातग तपाईंको 
अन्मतत आरशयक हुन्छ
यो रोठ््समा वर्नर गरीएिो बाहेि वा अनयथा अरुमकत ठदइएिो वा िारूरद्ारा आवशयि 
भएिो रूपमा हामी चलखखत रूपमा यसतो गर्निो लाकग चलखखत रूपमा अमधिृत रभए्समम 
िुरै अनय उदे्शयिो लाकग तपाईंिो PHI िो उपयोग वा खुला्सा गरने ्ैछरौं। कवशेष रूपमा, 
करमर िुरािा लाकग हसताक्ररत प्रामधिरर आवशयि ्छ:

 • मािने ट्ंगिो उदे्शयिो लाकग उपयोग र खुला्सा;
 • मरोचिकित्सा रो्िो अमधि प्रयोग र खुला्सा;
 • PHI िो कबरिी गरने खुला्सा;
 • िेही अरु्सन्धार प्रो्ोिलिो लाकग प्रयोग र खुला्सा।

तपाईंले हामीलाई तपाईंबारे PHI िो उपयोग वा खुला्सा गर्निो लाकग अरुमकत प्रदार 
गरु्नहन्छ भरे, तपाईंले िुरै पकर ्समयमा तयो अरुमकतलाई, चलखखतमा, खाररज (रद्) 
गर्न ्सकरुहन्छ। तथाकप, हामी तपाईंिो प्रामधिरर्सुँग पकहले गररएिा िुरै पकर 
खुला्सालाई उ््ाउर ्सकदैरौँ। तपाईंले हसताक्र गरु्नभएिो िागजातमा तपाईंले ि्सरी 
आफरो प्रामधिरर कफता्न लीर ्सकरुहन्छ वर्नर गरने ्छ। तपाईंिो प्रामधिरर रद् गर्न वा 
अनसविार गदा्न तपाईं PSH बा् प्रापत हरे हेरिाहलाई अ्सर पाददैर, तर तपाईंलाई कवशेष 
िाय्नरिमहरूमा भाग चलरबा् रोकर ्सक्छ ज्समा तपाईंिो PHI िो उयोग र खुला्सा 
्समावेश भए अरु्सार तपाईंलाई प्रामधिररिो आवशयिता प्छ्न।

तपाईंको अचिकार
यो खणडमा तपाईंिो अमधिारिो उपयोग गर्न तपाईंिो ्सहायता गर्निा लाकग तपाईंिो 
अमधिार र हाम्ो उत्रदामयतविो व्याखया ग्छ्न।

तपाईंको िेतिकल रेकि्डको इलेक्करिक ्वा पेपर प्रततको अनुरोि गनु्डहोस् ्वा पाउनुहोस्।

िेही अपवादहरू बाहेि, तपाईंिो चिकित्सिीय जारिारीिो कररीक्र ्सहीतिो मेकडिल 
रेिड्निो प्रकतचलकप कररीक्र गर्न वा पाउरे अमधिार ्छ।

 • तपाईंिो मेकडिल रेिड्निो प्रकत कररीक्र गर्न र प्रापत गर्न, तपाईंले यो ्सूिरािो तल 
ठदईएिो ्सम्पि्न  जारिारीिो उपयोग गरी PSH िो सवास्य ्सूिरा व्यवस्ापरलाई 
्सम्पि्न  गर्न ्सकरुहन्छ।

 • हामी तपाईंलाई प्रकतचलकप, मेल वा तपाईंिो अरुरोध्सुँग ्समबद्द्धत अनय आपूरतंहरूिा 
लाकग लागरे खि्निो रूपमा तपाईंबा् शु्ि चलर ्सक्छौँ।

 • िकतपय ्सीममत पररस्स्कतहरूमा, हामी कररीक्र गरने र प्रकतचलकप हाच्सल गरने 
तपाईंिो अरुरोधलाई असवीिार गर्न ्सक्छौँ र हामी तपाईंलाई यसता करर्नयिो 
चलखखत ्सूिरा ठदरे ्छौँ। हामी तपाईं यो करर्नयिो ्समीक्ािो लाकग ि्सरी अरुरोध गर्न 
्सकरुहन्छ वा ्सकरुहुँदैर थप ्स्लाह ठदन्छौँ।

तपाईं PSH कबरामीिो पो ््नलिो उपयोग गरी आफरो सवास्य जारिारीिो िुराहरूमा 
पहुँि गर्न ्सकरुहन्छ। तपाईं आफरो कबरामीिो पो ््नल खाता ्से् अप गर्नमा मद्तिा 
लाकग तपाईंिो जारे दौरार तपाईंलाई ्सहयोग गरने दता्न गरने िम्निारीलाई ्सोधर ्सकरुहन्छ 
वा तपाईं यो ्सूिरािो तल ठदईएिो ्सम्पि्न  जारिारीिो उपयोग गरी सवास्य ्सूिरा 
व्यवस्ापरलाई ्सम्पि्न  गर्न ्सकरुहन्छ।

तपाईंको मेतिकल रेकि्वमा संशोिनको अन्रोि गन््वहोस्
यठद तपाईं तपाईंिो बारेमा PHI ्सही ्ैछर वा अपूर्न ्छ भरी मान्ु हन्छ भरे, तपाईंले हामी 
तपाईंिो PHI लाई ्संशोधर गर्न अरुरोध गर्न ्सकरुहन्छ।

 • तपाईंले य्स ्सूिरािो तल ठदईएिो जारिारीिो प्रयोग गरी आफरो अरुरोधलाई 
चलखखत रूपमा सवास्य ्सूिरा प्रबन्धर (Health Information Management)-
्समक् बु्झाउरु अकरवाय्न ्छ।

 • अरुरोधमा तपाईंले ती िारर(हरू) वर्नर गरु्नप्छ्न  कि ज्सिो बारेमा तपाईंलाई लाग्छ 
कि तपाईंिो PHI गलत वा अपूर्न ्छ।

हामी करमर िाररहरू मधये एि वा धेरै िाररले तपाईंिो अरुरोधलाई असवीिार गर्न 
्सक्छौँ:

 • जारिारी तयार पारने व्यचति वा करिाय ्संशोधर गर्निो लाकग उपलब्ध रहनजेल 
चिकित्सिीय जारिारी हामीले बराएिा चथएरौँ भरे;

 • PSH द्ारा राखखएिो PHI िो कहस्सा होइर भरे;
 • चिकित्सिीय जारिारी तपाईंलाई कररीक्र वा प्रापत गरने अमधिार भएिो 
जारिारीिो कहस्सा होइर भरे; वा

 • जारिारी ्सही एवम् पूर्न ्छ भरे।

गोपनीय क्राकानीको अन्रोि गन््वहोस।
तपाईंिो अरुरोध गरने अमधिार ्छ कि हामी तपाईं्सुँग एि कररदंष्ट फोर रमबरिो उपयोग 
गरेर वा एि वैिस््पि मेललंग िेगारािो उपयोग गरी िुरािारी गरौँ वा तपाईं्सुँग िुरै कवशेष 
तरीिाले जारिारी प्रदार गरौँ।

 • तपाईंले तपाईंिो भ्रमर गरने PSH ्सुकवधामा वा गोपरीय िाया्नलयमा ्सम्पि्न  गरेर यो 
रोठ््सिो तल जारिारीिो उपयोग गरेर चलखखत रूपमा यो अरुरोध गरु्नप्छ्न।

 • हामी तपाईंले गररएिा िुरै पकर उचित अरुरोधहरूलाई ्समायोद्जत गरने ्छौँ।

हामीले कसरी तपाईंको PHI को उपयोग गनने सो को 
प्रततबन्हरूको अन्रोि गन््वहोस्
हामीले उपिार, भुतिारी,वा सवास्य ्सेवा गकतकवमधहरूिो लाकग चिकित्सिीय जारिारीिो 
प्रयोग वा खुला्सा गरने ्समबन्धमा, तपाईंिो तय्समाचथ प्रकतबन्ध लगाउरे वा तय्सलाई ्सीममत 
पारने अरुरोध हन्छ।

 • तपाईंले सवास्य ्सेवािो लाकग PSH िो कबललंग प्रथाअरु्सार PSH लाई पूर्न 
रूपमा भुतिारी गरु्नभएिो ्छ, तयो्सुँग ्समबद्द्धत PHI िो खुला्सा तपाईंिो सवास्य 
योजरालाई रगरु्न भन्े तपाईंिो अरुरोध बाहेि, हामी तपाईंिो अरुरोधच्सत 
्सहमत हरुपरने आवशयिता ्ैछर। तपाईंले ्सेवािो दौरार य्स अरुरोधिो दता्न गरने 
िम्निारीलाई ्सूचित गरु्नप्छ्न।

 • अनय ्सबै प्रकतबन्धहरूलाई य्स ्सूिरािो तल भएिा ्सम्पि्न  जारािरीिो प्रयोग गरी 
गोपरीय िाय्नलय (Privacy Office) लाई चलखखत रूपमा पेश गरु्नप्छ्न।

 • अरुरोध अनतग्नत, तपाईंले करमर िुरा बताउरु प्छ्न:
 • तपाईं िुर जारिारीलाई ्सीममत तु्याउर िाहरुहन्छ;
 • िे तपाईं हाम्ो प्रयोग, खुला्सा वा दुवैलाई ्सीममत तु्याउर िाहरुहन्छ; र
 • तपाईं ्सीमाहरू ि्सिो लाकग लागू गर्न िाहरुहन्छ।
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तनद्चित PHI को ख्लासाहरूको तहसाबतकताब गन्वको लातग 
भन््होस्
तपाईंच्सत PSH ले तपाईंिो चिकित्सिीय जारिारीिो खुला्साहरूिो कह्साबकिताब प्रापत 
गरने अमधिार ्छ। यो अमधिारमा उपिार र भुतिारी र सवास्य सयाहार गर्न वा अनय ्सीममत 
अपवादिा उदे्शयहरूिो लाकग खुला्साहरू ्सामेल ्ैछरर्।

 • तपाईंले य्स ्सूिरािो तल भएिा ्सम्पि्न  जारािरीिो प्रयोग गरी गोपरीयता िाया्नलय 
(Privacy Office) ्समक् आफरो अरुरोध चलखखत रूपमा बु्झाउरु अकरवाय्न ्छ।

 • तपाईंले कह्साबकिताबमा ्सामेल हर िाहरुहरे ममकतहरू ्समावेश गरु्नप्छ्न। 
कह्साबकिताबमा तपाईंले अरुरोध पेश गरु्न हरे्छ ्छ (6) वष्न अमघिो दौरारिो लाकग 
मात्र गररएिा खुला्सा ्समावेश हर ्सक्छ

 • िुरै पकर बाह्र (12) कयालेन्डर मकहरािो दौरार पकहलो अरुरोध कर:शु्ि ्छ। उही 12 
मकहरािो दौरार क्भत्र तपाईंले पेश गरु्न हरे प्रतयेि अरुरोधिा लाकग तपाईंिो उचित 
खि्नमा आधाररत शु्ि चलइरे ्छ।

 • तपाईं यो ्सूिरािो तलिो ्सम्पि्न  जारिारीिो उपयोग गरी गोपरीयता िाया्नलय 
(Privacy Office) बा् कह्साबकिताबिो अरुरोध फारम प्रापत गर्न ्सकरुहन्छ।

एक व्चक्तगत प्रतततनचिको पतहचान गन््वहोस्
तपाईंले तपाईंिो PHI्सुँग ्समबस्न्धत आफरो अमधिारहरू र ्छरौ्हरू प्रयोग गर्न ि्सैलाई 
िारूरी अमधिार ठदरुभएिो ्छ भरे हामी कतरीहरूिो अमधिारिो एि िो्ी पुमष्ट गरेपच्छ 
कतरीहरूिो अरुरोधहरूिो ्सममार गरने ्छौँ।

तपाईंले आफनो अचिकारको उललङ्घन भएको महस्स गन््व 
हुन्छ भने उज्री दायर गन््वहोस्
तपाईं आफरो गोपरीयतािो अमधिारहरूिो उ्लङ्घर भएिो ्छ भरी िान्ुहन्छ भरे, 
तपाईंले
PSH-मा वा सवास्य र मारव ्सेवा कवभाग (Department of Health and Human 
Services) िा ्सचिव्समक्

• Privacy@pennstatehealth.psu.edu मा इमेल गरी;
 • (717) 531-2081 मा हामीलाई फोर गरी; वा

• P.O. Box 850, Mail Code CA133, Hershey, PA 17033.
• www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/ मा गएर सवास्य र मारव 

्सेवा कवभाग (the Department of Health and Human Services) िो 
्सचिव्समक् उजुरी दता्न गरु्नहो्स्

हामी उजुरी दायर गर्निा लाकग तपाईंिो कबरुद्ध जबाफी िाय्नवाही गरने ्ैछरौँ।

पेनसेनलाभेतनयाको कान्न
पेनन्स्भेकरया िारुरले मेकडिल रेिड्न, एिआईभी्सुँग ्समबस्न्धत रेिड्न, अ्िोहल वा 
मादि पदाथ्निो ्सेवर कविार, अनतरंगीिो मारच्सि सवास्य रेिड्न र अकरवाय्न बकहरंगीिो 
मारच्सि सवास्य उपिारिो रेिड्नहरू ्सहीतिो तपाईंिो चिकित्सा जारिारीिो ि्सरी 
हामी प्रयोग वा ्सेयर ग्छछौँ ्सो लाई ्सीममत गर्न ्सक्छ। पेनन्स्भेकरया िारुर तपाईंिो 
चिकित्सा जारिारीिो लाकग लागू हन्छ भरे, हामी यी अमधि प्रकतबन्धातमि िारुरहरूिो 
अरुपालरमा तपाईंिो जारिारीिो उपयोग र खुला्सा गरने ्छौँ।

हाम्ो उर्रदाययर्रहरू
तपाईंिो PHI ्सुँग ्समबस्न्धत हाम्ो उत्रदामयतव करमर ्छ:

 • हामी िारुरद्ारा आवशयि ्छ तपाइुँिो PHI िो गोपरीयता र ्सुरक्ा िो बराए राखर 
िो लागी;

 • हामी तपाईंलाई तपाईंिो PHI िो गोपरीयता वा ्सुरक्ा ्सहीत ्सम्झौता गरु्नभएिो ्छ 
भरे िे िुरै उ््ङ्घर हन्छ बताउरे ्छौँ;

 • हामी य्स ्सूिरा मा वर्नर ित्नव्यहरु र गोपरीयता अभया्स िो पालर गरने्छौं;
 • तपाइुँ यो ्सूिरा िो एि प्रकत प्रदार;
 • हामी तपाइुँिो PHI िो उपयोग गददैरौं वा यो रोठ््स मा वा िाररू द्ारा अरमुकत ठदए 

अर्ुसार बाहिे ्सा्झा गददैरौं जब ्समम तपाइुँ हामीलाई तय्सो गर्न िो लागी अमधिृत गरु्नहन्।
थप जारिारीिा लाकग:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 
हेरु्नहो्स्

यस सूचना बदलन्होस्
हामी ्समय ्समयमा आफरो गोपरीयता अभया्सहरूिो ्समीक्ा ग्छछौँ। य्सरी, हामी िुरै परी 
्समयमा य्स ्सूिरामा पररवत्नर गरने अमधिार ्सुरक्क्त राख्छौँ। यसता पररवत्नरहरू हरुभनदा 
पकहले च्सज्नरा वा प्रापत हरुभनदा अमघ PSH िो सवाममतवमा ्सबै PHI िो लाकग िुरै पकर 
पररवत्नरहरू प्रभाविारी हरे्छर्। हामीले आफरो गोपरीयतािो अभया्सहरूमा भौकति 
पररवत्नर गरु्नअमघ हाम्ो ्सुकवधाहरूमा यो रोठ््स र हालिो रोठ््सिो एि प्रकत पोस् गरने्छौं। 
्सूिरामा प्रभाकवत ममकत ्समावेश हरे्छ।

यस सूचनाको एक प्रतत प्रापत गन््वहोस्
तपाईंच्सत यो ्सूिरालाई ई-मेल माफ्न त प्रापत गरने अमधिार ्छ। तपाईंले िुरै पकर ्समयमा 
य्स ्सूिरािो प्रकतचलकप प्रापत गर्न ्सोधर ्सकरुहन्छछः य्स ्सूिरािो प्रकतहरू िुरै पकर PSH 
्सुकवधामा उपलब्ध हरे्छर् वा यो ्सूिरािो तल ठदईएिो ्सम्पि्न  जारिारीिो प्रयोग गरी 
PSH गोपरीयता िाया्नलयमा ्सम्पि्न  गरी उपलब्ध हरे्छ।
तपाईंले इलेस्कट्ि प्रकत करमर िेगारामा पकर पाउर ्सकरुहन्छ:
http://pennstatehealth.org/privacy-legal-notices

प्रश्नहरू:
यो ्सूिरािो बारेमा तपाईं्सुँग िुरै प्रश्नहरू ्छर् भरे, तलिा ्सम्पि्न  जारिारीिो प्रयोग 
िृपया हाम्ो गोपरीयता िाया्नलय (Privacy Office) लाई ्सम्पि्न  गरु्नहो्स्।

महत्रपूण्व सम्पक्व  जानकारी
Office of Cybersecurity and Privacy
P.O. Box 850, Mail Code: CA133
Hershey, PA 17033
(717) 531-2081
Privacy@pennstatehealth.psu.edu
Health Information Management
सवास्य जारिारीिा आदार-प्रदारहरूछः
500 University Drive HU24
Hershey, PA 17033
(717) 531-3798
HIMleadership@pennstatehealth.psu.edu

POR FAVOR SOLICITE UNA COPIA EN ESPAÑOL 
DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD A SU 
REPRESENTANTE DE ADMISIONES DE PSH.
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