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) Community Service Societyکميونٹی سروس سوسائٹی(
رازداری کے عمل سے متعلق  HIPAAکا نوٹس
يہ نوٹس بيان کرتا ہے کہ آپ سے متعلق صحت کی معلومات کو کيسے استعمال اور افشا کيا جا سکتا ہے اور کيسے آپ ان معلومات تک رسائی حاصل کر
سکتے ہيں۔ براه مہربانی اسے غور سے پﮍھيں۔
))(Community Service Society (CSSکميونٹی سروس سوسائٹی( ايک غير منفعتی تنظيم ہے جو صحت کا بيمہ حاصل اور استعمال کرنے ميں
صارفين کی مدد کے ليے متعدد صحت کے اقدامات کرتی ہے۔ آپ يہ نوٹس اس ليے وصول ہوا ہے کہ آپ  CSSميں صحت کے درج ذيل اقدامات ميں
سے ايک کے ليے اعانت حاصل کر رہے ہيں:



) Community Health Advocatesکميونٹی ہيلتھ ايڈوکيٹس( ) ‐ (CHAصارف کی اعانت کے ليے ايک مفت رياست پيما پروگرام ہے جو
نيو يارک کے باشندوں کو اپنی صحت کا بيمہ حاصل کرنے ،اسے برقرار رکھنے اور استعمال کرنے ساتھ ہی کم قيمت والی صحت کی نگہداشت کی
خدمات حاصل کرنے ميں مدد کرتا ہے۔



) CSS Navigator Networkسی ايس ايس نيويگيٹر نيٹ ورک( )- (CNNايک رياست پيما مفت “نيويگيٹر” نيٹ ورک ہے جو نيو يارک کے
باشندوں اور چھوٹی کاروباری دکانوں کو ) NY State of Healthاين وائی اسٹيٹ آف ہيلتھ(Official Health Plan Marketplace:
)باضابطہ ہيلتھ پالن مارکيٹ پليس( کے ذريعہ ہيلتھ کوريج ميں شموليت ميں مدد کرتا ہے۔



) Facilitated Enrollment for the Aged, Blind and Disabledعمر رسيده ،نابينا اور معذور افراد کی شموليت کے ليے سہولت(
) ‐ (FE-ABDعمر رسيده ،نابينا اور معذور افراد کے ليے نيو يارک اسٹيٹ سے مالی اعانت يافتہ عوامی صحت بيمہ کے اطالق ميں معاونت کا
پروگرام۔



))(Harlem Health Advocacy Partners (HHAPہارليم ہيلتھ ايڈوکيسی پارٹنرز( ‐ کميونٹی ہيلتھ ورکرز کو  CSSہيلتھ ايڈوکيٹس کے
ہاوسنگ اتھارٹی ) (NYCHAکے رہائيشيوں کے درميان مزمن بيماريوں ميں فرق
ساتھ جوڑتی ہے تا مشرقی اور وسطی ہارليم ميں نيو يارک سٹی ٔ
کو کم کر سکيں اور ان کی لمبی صحت اور معيار زندگی کو بہتر بنا سکيں۔



) Independent Consumer Advocacy Networkانڈيپنڈنٹ کسٹمر ايڈوکيسی نيٹ ورک( ) Medicaid ‐ (ICANکے زير انتظام
نگہداشت کے منصوبہ والے لوگوں کے ليے ،جنہيں لمبے عرصہ کے ليے نگہداشت يا رويہ جاتی صحت کی خدمات درکار ہوں ،بشمول ،MLTC
 FIDAاور  HARPکے ليے نيويارک کا اومبڈسمين پروگرام۔

اگر اس نوٹس سے متعلق آپ کے کوئی سواالت ہيں تو براه مہربانی ) Ayisha Gelin, Privacy Officerڈائنے کے۔ اسپائسر ،پرائيويسی آفيسر( سے
رابطہ کريں۔
آپ کے حقوق

آپ کو يہ حق حاصل ہے:
•

اپنی صحت کی معلومات اور شموليت کے ريکارڈ کا جائزه ليں اور نقول حاصل کريں

•

اپنی صحت کی معلومات اور شموليت کے ريکارڈ کو درست کريں

•

رازدارانہ مواصلت کی درخواست کريں

•

ہمارے اشتراک کرده معلومات کو محدود کرنے کے ليے ہميں کہيں

•

ان کی فہرست حاصل کريں جن کے ساتھ ہم نے آپ کی معلومات کا اشتراک کيا ہے

•

اس رازداری نوٹس کی ايک نقل حاصل کريں

•

اپنی جانب سے کسی کو عمل کرنے کے ليے چنيں

•

اگر آپ سمجھتے ہيں کہ آپ کی رازداری کے حقوق کی خالف ورزی ہوئی ہے تو شکايت دائر کريں

آپ کے انتخابات
ہمارے ذريعہ معلومات کو استعمال اور اس کا اشتراک کرنے کے طريقے ميں آپ کے پاس کچھ اانتخابات ہيں ،جيسے ہم:
•

آپ کے خاندان اور دوستوں کی جانب سے کوريج سے متعلق سوالوں کا جواب ديتے ہيں

•

آفات ميں راحت رسانی کرتے ہيں

•

اپنی خدمات کی تشہير کرتے ہيں

ہمارے ذريعہ استعمال اور افشاء
ہم آپ کی معلومات کو استعمال اور اس کا اشتراک کر سکتے ہيں تاکہ ہم:
•

آپ کو حاصل نگہداشت صحت کا انتظام کرنے ميں مدد کريں

•

اپنی تنظيم کو چالئيں

•

آپ کے صحت کے منصوبے کا بندوبست کريں

•

عوامی صحت اور سالمتی کے معامالت ميں مدد کريں

•

ڈيٹا جمع کرنے کے ليے

•

قانون کی پاسداری کرنے کے ليے

•

 HIPAAکے کاروباری شرکاء کار پر قانونی افشاء کريں

•

قانون کے نفاذ اور ديگر حکومتی درخواستوں سے نمٹيں

•

مقدمات اور قانونی کارروائيوں کا جواب دينے کے ليے

آپ کے حقوق
جب آپ کی صحت کی معلومات کی بات آتی ہے ،تو اس سے متعلق آپ کے بعض حقوق ہيں۔ صحت کی معلومات کا مطلب کوئی بھی ايسی معلومات
ہے جو آپ کے ليے ہمارے پاس فائل ميں موجود ہے جسے آپ ،آپ کے فراہم کننده ،اور /يا آپ کے صحت کے منصوبے نے فراہم کيا ہے۔
آپ کی مدد کرنے کے ليے ،يہ سيکشن آپ کے حقوق اور ہماری بعض ذمہ داريوں کی وضاحت کرتا ہے۔
صحت کی معلومات اور شموليت کے ريکارڈ کا جائزه لينا اور نقول حاصل کرنا
•

آپ اپنی صحت کی معلومات اور شموليت کے ريکارڈ کو ديکھنے يا نقول حاصل کرنے کے ليے کہہ سکتے ہيں۔ اس کا طريقہ ہم سے
معلوم کريں۔

•

ہم آپ کی صحت کی معلومات اور شموليت کے ريکارڈ کی نقول يا خالصے فراہم کريں گے ،جو عموما ً درخواست سے  30دن کے
اندر ہوگی۔ ہم الگت پر مبنی معقول فيس چارج کر سکتے ہيں۔

ہم سے صحت اور دعوووں کے ريکارڈ کو درست کرنے کے ليے کہيں
•

آپ اپنی صحت کی معلومات اور اندارج کے ريکارڈ درست کرنے کے ليے ہميں کہہ سکتے ہيں اگر آپ کا خيال ہے کہ وه غلط يا
نامکمل ہيں۔ اس کا طريقہ ہم سے معلوم کريں۔

•

ہم آپ کی درخواست پر “نہيں” کہہ سکتے ہيں ،ليکن آپ کو  60دن کے اندر تحريری طور پر اس کی وجہ بتائيں گے۔

رازدارانہ مواصلت کی درخواست کريں
•

آپ ہميں کسی مخصوص طريقے سے آپ سے رابطہ کرنے کے ليے کہہ سکتے ہيں )مثالً ،گھر يا دفتر کا فون( يا مختلف پتے پر ڈاک
بھيجنے کے ليے۔

•

ہم سبھی مناسب درخواستوں پر غور کريں گے ،اور اگر آپ ہميں يہ کہتے ہيں کہ ہمارے ايسا نہيں کرنے پر آپ کو خطره ہوسکتا ہے
تو ہمارے ليے “ہاں” کہنا ضروری ہوگا۔
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ہميں استعمال يا اشتراک کو محدود کرنے کے ليے کہيں
•

آپ عالج ،ادائيگی ،يا ہمارے کاموں کے ليے بعض صحت کی معلومات کو استعمال يا اس کا اشتراک نہ کرنے کے ليے کہہ سکتے
ہيں۔ ہم درخواست پر غور کريں گے ،ليکن ضروری نہيں کہ اس پر آماده ہوں۔

ان کی فہرست حاصل کريں جن کے ساتھ ہم نے معلومات کا اشتراک کيا ہے
•

آپ ان اوقات کی ايک فہرست )حسابداری( ،جب ہم نے آپ کی صحت کی معلومات کا اشتراک کيا ہو ،اور کس کے ساتھ اور کيوں
اشتراک کيا گيا ہے کے بارے ميں پوچھ سکتے ہيں ،جو آپ کے پوچھنے کی تاريخ سے  6سال قبل تک کے ليے ہو سکتی ہے۔

•

ہم عالج ،ادائيگی ،اور صحت کی نگہداشت کے اعمال ،اور بعض ديگر افشاء )جيسے کوئی ايسا جو آپ ہميں کرنے کے ليے کہيں(
کے عالوه تمام افشاء شامل کريں گے۔ ہم سال ميں ايک بار حساب کتاب مفت فراہم کريں گے ،ليکن اگر آپ  12ماه کے اندر ايک
دوسری بار اسے طلب کرتے ہيں تو ہم ايک معقول خرچ پر مبنی فيس وصول کريں گے۔

اس رازداری نوٹس کی ايک نقل حاصل کريں
آپ کسی بھی وقت اس نوٹس کا کاغذی نقل طلب کر سکتے ہيں ،خواه آپ نے اليکٹرانک طريق سے نوٹس حاصل کرنے پر اتفاق کيا ہو۔ ہم
فوراً آپ کو ايک کاغذی نقل فراہم کريں گے۔
اپنی جانب سے کسی کو عمل کرنے کے ليے چنيں
•

اگر آپ نے کسی کو طبی مختار بنايا ہے يا اگر کوئی آپ کا قانونی سرپرست ہے ،وه شخص آپ کے حقوق کا استعمال کر سکتا ہے اور
آپ کی صحت کی معلومات کے بارے ميں اختيارات کا استعمال کر سکتا ہے۔

•

ہم کوئی بھی عمل کرنے سے قبل ،يہ يقينی بنائيں گے کہ اس شخص کے پاس اختيار ہو اور وه آپ کی جانب سے عمل کر سکتا ہو۔

اگر آپ سمجھتے ہيں کہ آپ کے حقوق کی خالف ورزی ہوئی ہے تو شکايت دائر کريں
•

اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کے حقوق کی خالف ورزی کی ہے تو آپ شکايت کرسکتے ہيں۔
•

•

آپ ہمارے دفتر ميں ,Ayisha Gelin, CHA Privacy Officer ،سے  (212) 614-5342پر کال کر کے يا CHA Privacy
 Officerکو  633 3rd Avenue, 10th Floor, New York, NY, 10017کے پتے پر ايک خط ارسال کر کے شکايت دائر کر
سکتے ہيں۔ آپ ) U.S. Department of Health and Human Servicesيو ايس ڈپارٹمنٹ آف ہيلتھ اينڈ ہيومن سروسز( کو 1-
 877-696-6775پر کال کر کے ،يا www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaintsپر جا کر بھی اطالع دے سکتے ہيں۔

ہم شکايت درج کروانے پر کوئی انتقامی کارروائی نہيں کريں گے۔

آپ کے انتخابات
صحت کی بعض معلومات کے ليے ،ہم جن چيزوں کا اشتراک کرتے ہيں ،اس کے بارے ميں آپ ہميں اپنے انتخابات بتا سکتے ہيں۔ اگر درج ذيل حاالت
ميں ہمارے ذريعہ اپنی معلومات کے اشتراک کے بارے ميں آپ واضح ترجيحات ہيں تو ہم سے بات کريں۔ ہميں بتائيں کہ آپ ہم سے کيا
چاہتے ہيں ،اور ہم آپ کی ہدايات پر عمل کريں گے۔
ايسے معامالت ميں ،آپ کو ہم سے درج ذيل کے بارے ميں کہنے کا حق اور اختيار حاصل ہے کہ:
•

اپنے خاندان ،قريبی دوست ،يا ديگر ايسے افراد کے ساتھ معلومات کا اشتراک کريں جو آپ کی نگہداشت کے ليے ادائيگی کرتے ہيں

•

آفت ميں راحت رسانی والے حاالت ميں معلومات کا اشتراک کريں

اگر آپ ہميں اپنی ترجيح بتانے کے قابل نہيں ہيں ،ہم آگے بﮍھ سکتے ہيں اور اگر ہميں يقين ہو کہ يہ آپ کے بہتر مفاد ميں ہے تو
آپ کی معلومات کا اشتراک کرسکتے ہيں۔
ان معامالت ميں ہم آپ کی معلومات کا کبھی اشتراک نہيں کريں گے تاوقتيکہ آپ ہميں اس کی تحريری اجازت ديں:
•

مارکيٹنگ کے مقاصد
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ہمارے ذريعہ استعمال اور افشاء
ہم عام طور پر آپ کی معلومات کو کيسے استعمال يا اس کا اشتراک کرتے ہيں؟
ہم عمومی طور پر آپ کی معلومات کو مندرجہ ذيل طريقوں سے استعمال يا اس کا اشتراک کرتے ہيں۔
آپ کو حاصل ہورہی نگہداشت صحت کے معالجہ يا عالج سے متعلق خدمات کا نظم کرنے ميں
ہم آپ کی صحت کی معلومات کو استعمال کر سکتے ہيں اور اس کا اشتراک آپ کا عالج کررہے پيشہ وروں کے ساتھ کرسکتے ہيں۔

مثال :ہم ڈاکٹروں يا ديگر عملے ،بشمول ہمارے دفتر سے باہر کے لوگوں پر ،جو آپ کی طبی نگہداشت ميں شامل ہيں اور انہيں
آپ کو طبی نگہداشت فراہم کرنے کے ليے معلومات درکار ہيں ،صحت کی معلومات کا افشاء کر سکتے ہيں۔
اپنی تنظيم کو چالنے اور آپ کے صحت کے منصوبے کے بندوبست ميں
ہم اپنی تنظيم کو چالنے کے ليے آپ کی صحت کی معلومات کا انکشاف کر سکتے ہيں اور ضرورت پﮍنے پر آپ سے رابطہ کر سکتے
ہيں۔ ہم آپ کی صحت کے منصوبہ کے کفيل پر منصوبہ کے بندوبست کے ليے ،آپ کی صحت کی معلومات کا افشاء کر سکتے ہيں۔ يہ
استعماالت ہمارے تمام کالئنٹس کو معياری خدمات کی فراہمی اور ہمارے دفتر کو چالنے اور اس کے بندوبست کو يقينی بنانے کے ليے
ضروری ہيں۔

مثال :ہم ان ديگر اداروں کے ساتھ ،ان کی نگہداشت صحت سے متعلق عملی سرگرميوں کے ليے آپ کی معلومات کا اشتراک کر
سکتے ہيں ،جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہو )مثال کے طور پر ،آپ کی صحت کا منصوبہ(۔
آپ کی خدمات صحت کی ادائيگی کے ليے
ہم آپ کی معلومات کا استعمال اور افشاء کر سکتے ہيں تاکہ دوسرے ،جيسے انشورنس کمپنی يا کوئی فريق ثالث ،عالج اور خدمات کے
عوض جو آپ وصول کرتے ہيں ،آپ کو بل بھيج کر ادائيگی وصول کر سکيں۔

مثال :ہم آپ کو ايک صحت کے منصوبہ ميں اندراج کروانے ميں مدد کريں گے جو آپ کو ماہانہ قسط پر بل بھيج سکتا ہے۔

ہم کن ديگر طريقوں سے آپ کی معلومات کا استعمال يا اشتراک کر سکتے ہيں؟
ہميں دوسرے طريقوں سے آپ کی معلومات کا اشتراک کرنے کی اجازت يا ضرورت ہے ‐ عموما ً ايسے طريقوں سے جو عوامی بہبود ميں تعاون کريں،
جيسے عوامی صحت اور کوائف جمع کرنا۔ ان مقاصد کے ليے آپ کی معلومات کا اشتراک کرنے سے قبل ہميں بہت سے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا
ہوتا ہے۔ مزيد معلومات کے ليے مالحظہ کريںwww.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html:۔

عوامی صحت اور سالمتی کے معامالت ميں مدد کريں
ہم مخصوص حاالت ميں آپ کی صحت کی معلومات کا اشتراک کر سکتے ہيں ،جيسے:
•

بچاو
بيماری سے ٔ

•

پروڈکٹ کی واپسی ميں مدد

•

دواؤں سے ناموافق ردعمل کی اطالع دہی

•

مشتبہ بدسلوکی ،نظر اندازی ،يا گھريلو تشدد کی اطالع دہی

•

کسی کی صحت يا سالمتی کو درپيش شديد خطرے سے بچانے يا اسے کم کرنے کے ليے

ڈيٹا جمع کرنے کے ليے
ہم صحت سے متعلق ڈيٹا جمع کرنے کے ليے آپ کی معلومات کا استعمال يا اشتراک کر سکتے ہيں۔
قانون کی پاسداری کرنے کے ليے
اگر رياستی يا وفاقی قوانين کا تقاضا ہو تو ہم آپ سے متعلق معلومات کا اشتراک کريں گے ،جس ميں محکمۂ صحت و انسانی خدمات شامل
ہيں ،اگر وه ديکھنا چاہتے ہوں کہ ہم وفاقی رازداری قانون کی تعميل کر رہے ہيں۔
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 HIPAAکے کاروباری شرکاء کار پر قانونی افشاء کرنا
ہم ان کاروباری شرکاء کے ساتھ آپ سے متعلق معلومات کا اشتراک کر سکتے ہيں جو اندراج اور/يا حمايت والی خدمات فراہم کرتے ہيں۔
آپ کی زبانی يا تحريری اجازت کے ساتھ ،ہم کاروباری شرکاء کو ان مقاصد کے ليے آپ کے رابطہ کی معلومات فراہم کر سکتے ہيں۔
قانون کے نفاذ اور ديگر حکومتی درخواستوں سے نمٹيں
ہم آپ سے متعلق صحت کی معلومات کا اشتراک کر سکتے ہيں:
•

قانون کے نفاذ کے مقاصد کے ليے يا نفاذ قانون کے اہلکار کے ساتھ

•

قانونی طور پر اجازت يافتہ سرگرميوں کے ليے صحت کی نگرانی کی ايجنسيوں کے ساتھ

•

خصوصی سرکاری کاموں کے ليے جيسے فوجی ،قومی سالمتی ،اور صدر کی تحفظاتی خدمات

مقدمات اور قانونی کارروائيوں کا جواب دينے کے ليے
ہم عدالت يا انتظامی حکم ،يا طلبی کے جواب ميں آپ سے متعلق صحت کی معلومات کا اشتراک کر سکتے ہيں۔

ہماری ذمہ دارياں
•

قانون کے تحت ہم آپ کی تحفظ يافتہ صحت کی معلومات کی رازداری اور سالمتی برقرار رکھنے کے پابند ہيں۔

•

اگر کوئی ايسی خالف ورزی ہوتی ہے جس سے آپ کی معلومات کی رازداری يا سالمتی سے سمجھوتہ ہوسکتا ہو تو ہم آپ کو فوری طور پر آگاه
کريں گے۔

•

ہمارے ليے اس نوٹس ميں بيان کرده فرائض اور رازداری کے طرز عمل کی پيروی کرنا اور آپ کو اس کی ايک نقل فراہم کرنا ضروری ہے۔

•

يہاں بيان کرده کے عالوه ہم آپ کی کسی ديگر معلومات کا استعمال يا اشتراک نہيں کريں گے سوائے ان کے جن کے استعمال کی آپ ہميں تحريری
اجازت ديتے ہيں۔ اگر آپ ہميں کہتے ہيں تو ہم کرسکتے ہيں ،آپ کسی بھی وقت اپنا ذہن تبديل کر سکتے ہيں۔ اگر آپ اپنا ذہن تبديل کرتے ہيں تو
ہميں تحريری طور پر مطلع کريں۔

مزيد معلومات کے ليے مالحظہ کريں.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html :

اس نوٹس کی شرائط ميں تبديلياں
ہم اس نوٹس کی شرائط کو تبديل کر سکتے ہيں ،اور تبديليوں کا اطالق ان تمام معلومات پر ہو گا جو آپ سے متعلق ہمارے پاس موجود ہے۔ درخواست
کرنے پر نيا نوٹس ہماری ويب سائٹ پر دستياب ہو گا ،اور ہم آپ کو اس کی ايک نقل بذريعہ ڈاک ارسال کريں گے۔

نوٹس کے ليے ديگر ہدايات
•

موثر ہوگا۔
يہ نوٹس  23ستمبر  2013سے ٔ
•

 CHAپرائيويسی آفيسر  Ayisha Gelinہيں جن سے  agelin@cssny.orgپر يا  (212) 614-5406پر رابطہ کيا جا سکتا ہے۔

•

 CHAاور  CNNصرف ان ريکارڈوں کو برقرار رکھتے ہيں جن کا تعلق صحت يا اندراج کی معلومات سے ہو۔

•

ہم منشيات کے غلط استعمال کے عالج يا  HIVسے متعلق معلومات کا اشتراک آپ کی تحريری اجازت کے بغير کبھی نہيں کريں گے۔
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