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ဤသတေိပးချကတ်ငွ ်သင့အ်ေ ကာငး် ေဆးဘက်ဆငိရ်ာအချကအ်လကမ်ျား င့ ်

အြခားတစ်ဦးချငး် မည်သမည်ဝါခွဲြခား ငိေ်သာ အချက်အလက်များကိ 

အသးံြပ ပံ၊ ထတေ်ဖာ်ပံ င့ ်ဤအချကအ်လကမ်ျားက ိသငရ်ယ ငိပံ်တိက့ ိ

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ဂ တစိက ်ြပန်လည်သးံသပ်ပါ။ 

   
“က ပ််တိ”့ သည် Agency of Human 

Services (AHS) (ြပည်သဝ့နေ်ဆာငမ်များ 

ေအဂျငစီ်) ြဖစ်သည်။  AHS တွင ်

ကေလးများ င့ ်မိသားစများအတွက် ဌာန၊ 

မသနစ်ွမ်းသများ၊ သက် ကီးရွယ်အိများ င့ ်

အမီအခိကငး်ေသာ ေနထိငေ်ရးဌာန၊ 

ကျနး်မာေရးဌာန၊ စိတ်ကျနး်မာေရးဌာန၊ 

စည်းကမ်းြပ ြပငမ်ွမ်းမံေရးဌာန င့ ်

ဗားေမာင့က်ျနး်မာေရးလက်လမ်းမီမဌာနတိ ့ 

ပါဝငသ်ည်။  က ပ််တိ၏့ 

ကနထ် ိက်တာများ င့ ်ေထာက်ပံ့သများတွင ်မိဘ-ကေလးစငတ်ာများ၊ 

အရွယ်ေရာက် ပီးသများအတွက် ေနထိ့နး်စငတ်ာများ င့ ်အသငိး်အဝိငး် 

စိတ်ကျနး်မာေရးဌာနများကဲသ့ိေ့သာ ဗားေမာင့တ်စ်ဝမ်း ိ ဝနေ်ဆာငမ်ေပးသများ 

ပါဝငသ်ည်။  

က ပ််တိသ့ည် သင့အ်ား ကျနး်မာေရး င့ ်လမေရးဝနေ်ဆာငမ်များကိ ပံ့ပိးေပးေသာအခါ သင့အ်ေ ကာငး် တစ်ဦးချငး် မည်သမည်ဝါ ခွဲြခား ငိေ်သာ 

အချက်အလက် (အေထာက်အထား အချက်အလက်) င့ ်တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ကျနး်မာေရးဆိငရ်ာ အချက်အလက်များကိ က ပ််တိ ့ ရယပါမည်။  က ပ််တိသ့ည် 

HIPAA (“ကိယ်ေရးလံြခံ မ စည်းမျ း”) ဟ လသမိျားေသာ ဖက်ဒရယ် ကျနး်မာေရးအာမခံ လဲေြပာငး် ငိစ်ွမး် င့ ်တာဝနခ်ံမအက်ဥပေဒ 1996 အပါအဝင ်

ဖက်ဒရယ် င့ ်ြပည်နယ်ဥပေဒများအရ ဤအချက်အလက်များကိ ကာကွယ်ရန ်လိအပ်သည်။ 

ဤသတိေပးချက်တွင ်သင၏် အေထာက်အထား င့/်သိမ့ဟတ် ကျနး်မာေရးဆိငရ်ာ အချက်အလက်များကိ က ပ််တိ ့ အသးံြပ ငိပ် ံသိမ့ဟတ် မ ေဝ ငိပ်ံ င့ ်

မည်သည့်အချိနတ်ွင ်ထိသိ ့ြပ လပ်၍မရ ငိသ်ည်ကိလည်း ေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။  ၎ငး်တွင ်သင့အ်ခွင့အ်ေရးများအေ ကာငး်လည်း ေဖာ်ြပထားသည်။  

ဥပေဒအရ က ပ််တိသ့ည် သင့အ်ား ဤသတိေပးချက်ကိ ေပးအပ်ရန ်လိအပ်သည်။  ဥပေဒအရ က ပ််တိသ့ည် လက် ိအကျံ းဝငေ်သာ သတိေပးချက်ပါ 

စည်းမျ းများကိ လိက်နာရန ်လိအပပ်ါသည်။ 

 

 

ကယိေ်ရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချကမ်ျား င့ ်စပ်လျ း၍- 

ကျနး်မာေရး အချကအ်လက် 

 

1. AHS တငွ ်က ပ်် င့ပ်တသ်က်ေသာ 

မည်သည့်ကျန်းမာေရးအချက်အလကမ်ျား ိသနည်း။ 

က ပ််တိ၏့ဝနေ်ဆာငမ်များကိ သငေ်လ ာက်ထားသည့်အခါ သိမ့ဟတ် 

လက်ခံရ ိသည့်အခါ သင် င့ ်အြခားသများသည် သင့က်ျနး်မာေရး င့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် ာက်မဆိငရ်ာ အချက်အလက်များကိ က ပ််တိအ့ား 

ေပး ငိပ်ါသည်။  ၎ငး်တွင ်သင၏်ေဆးစစတ်မ်းများ၊ မသနစ်ွမ်းမ သိမ့ဟတ် 

ကသမဆိငရ်ာ အချက်အလက်များ ပါဝင် ငိသ်ည်။  ၎ငး်တွင ်

ေငေွရးေ ကးေရး င့ ်ကျသင့ေ်င ွအချက်အလက်များလည်း ပါဝင် ငိသ်ည်။ 

အခမ့ဲ စကားြပန်ဝန်ေဆာငမ်များ ရ ိ ငိပ်ါသည် 

 

ဤသတိေပးချက်ကိ ဖတ် နားလည် ငိရ်န ်သငသ်ည် 

စကားြပန ်သိမ့ဟတ် အြခားအဆငေ်ြပေအာင ်

စီစ ေပးမ လိအပ်ပါက က ပ််တိအ့ား ေြပာြပပါ။ 

ကျနး်မာေရး အချကအ်လက်ဆိငရ်ာ 

ကယ်ိေရးလံြခံ မ 

ေဆာငရွ်က်ချက်များ-  

စာမျက် ာ 1-3 

 
တစ်ဦးချငး် 

မည်သမည်ဝါခွဲြခား ငိေ်သာ 

အချက်အလက်များ င့ ်ပတ်သက်၍ 

အေထွေထွေဆာငရွ်က်ချက်များ 

စာမျက် ာ 4 
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2. AHS သည် မည်သည့်ကျန်းမာေရးအချကအ်လက်ကိ 

အသးံြပ ပီး မ ေဝသနည်း။ 

က ပ််တိ၏့ဝနထ်မ်းများ သိမ့ဟတ် က ပ််တိ၏့ကနထ် ိက်တာများက 

၎ငး်တိ၏့အလပ်များလပ်ေဆာငရ်န ်လိအပ်သည့် 

ကျနး်မာေရးအချက်အလက်များကိ လိအပ်သေလာက် အနည်းအကျ းသာ 

အသးံြပ ပီး မ ေဝပါသည်။ 

 

3. AHS သည် က ပ််၏ကျနး်မာေရးအချကအ်လက်က ိ

မည်သည့်အချိန်တငွ ်အသးံြပ  သိမ့ဟတ ်မ ေဝသနည်း။ 
 

ဝနေ်ဆာငမ်အစီအစ ေရးဆွဲြခငး် င့ ်AHS စီမံခန ့ခ်ွဲမတိ ့ ပါဝငသ်ည့် 

ကသမ၊ ေငေွပးေချမ သိမ့ဟတ် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် ာက်မလပ်ငနး်များအတွက် 

သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ အသးံြပ ပီး မ ေဝ ငိပ်ါသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်က ပ််တိသ့ည် ေအာက်ပါအေ ကာငး်ြပချက်များအတွက် 

သင့အ်ချက်အလက်များကိ အသးံြပ ငိပ်ါသည်- 

 ဝနေ်ဆာငမ်များ သိမ့ဟတ် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားအတွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီမ ိ၊ မ ိ ဆံးြဖတ်ရန ်

 တစ်ဦးချငး်အလိက် ဝနေ်ဆာငမ် သိမ့ဟတ် ကသမအစီအစ များကိ 

ဖနတ်ီး ပီး ပံ့ပိးေပးရန။် 

 ဥပမာအားြဖင့ ်က ပ််တိသ့ည် သင့က်သမအတွက် 

အစီအစ တစ်ခြပ လပ်ေပးရန ်သင့အ်ချက်အလက်များကိ သနာြပ များ၊ 

ဆရာဝနမ်ျား င့ ်သင့အ်ား ကသေပးေသာ 

အြခားကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ င့ ်မ ေဝ ငိပ်ါသည်။ 

 ရက်ချိနး်များကိ သင့အ်ား သတိေပးရန။် 

 သင ်သိမ့ဟတ် သင့မိ်သားစအတွက် အေထာက်အကြဖစ်ေစမည့် 

အြခားဝနေ်ဆာငမ် အေထာက်အပံမ့ျား သိမ့ဟတ် 

ကသမများအေ ကာငး် သင့အ်ား ေြပာြပရန။် 

 သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်များအတွက် ေငေွပးေချရန။် 

ဥပမာအားြဖင့ ်သင့ဆ်ရာဝနက် သမကိ က ပ််တိက့ 

ေငေွပးေချ ငိေ်စရန ်သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ က ပ််တိထံ့ 

ေပးပိ ့ ငိပ်ါသည်။ 

သင့ဆ်ရာဝနက်ိ က ပ််တိအ့စား ေငေွပးေချ ငိေ်စရနအ်တွက် 

သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်များကိ ကနထ် ိက်တာများ င့လ်ည်း 

က ပ််တိ ့မ ေဝ ငိပ်ါသည်။ 

က ပ််တိ၏့ လပ်ငနး်လည်ပတ်မများ ေဆာငရွ်ကရ်န် င့ ်က ပ််တိ၏့ 

အစီအစ များကိ စီမံခန ့ခ်ွဲရန။်  ဥပမာအားြဖင့ ်သင့က် ိ

ေစာင့ေ် ာက်ေပးေသာသများသည် သင့အ်ား အရည်အေသွးြမင့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်များေပးကာ ၎ငး်တိကိ့ ချက်ချငး် င့ ်မနက်နစ်ွာ 

ေငေွပးေချထားေ ကာငး် ေသချာေစရန ်က ပ််တိသ့ည် 

သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ အသးံြပ ပီး မ ေဝ ငိပ်ါသည်။  

က ပ််တိသ့ည် သင့ေ်လျာ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်များကိ သငရ် ိေ ကာငး် 

ေသချာေစရန် င့ ်သငရ် ိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်များကိ 

ပမိေိကာငး်မွနေ်စရနအ်တွက် သင့အ်ချက်အလက်များကိ အသးံြပ ပီး 

မ ေဝ ငိသ်ည်။ 

 
 

4. က ပ််၏ခွင့ြ်ပ ချကမ် ိဘ ဲAHS က 

က ပ််၏ကျနး်မာေရးအချက်အလကက် ိအသးံြပ ပီး 

မ ေဝသည့် အြခားအချိန်များ ိပါသလား။ 
 

သင့ခ်ွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲက ပ််တိက့ အချက်အလက်များကိ အသးံြပ ပီး 

မ ေဝသည့် အချိနအ်ကန ့အ်သတ် ိသည်။  တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ဥပေဒက 

က ပ််တိအ့ား ထိကဲသ့ိလ့ပ်ေဆာငရ်န ်ခွင့ြ်ပ ထားသည် သိမ့ဟတ် 

သတ်မတ်ထားသည်။ 

 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိယ်ေရးကိယ်တာ အေ ကာငး်ရငး်များေ ကာင့ ်

သင့ခ်ွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲသင့အ်ချက်အလက်များကိ က ပ််တိ ့ မ ေဝ ငိသ်ည်- 

 သင့ေ်စာင့ေ် ာက်မတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်မ သိမ့ဟတ် 

သင့ေ်စာင့ေ် ာက်မအတွက် ေငေွပးေချမ င့ ်သက်ဆငိေ်သာ 

မိသားစဝင ်သိမ့ဟတ် သငေ်ရွးချယ်သည့် အြခားသတစ်ဦးဦး င့။် 

 သင့မိ်သားစ သိမ့ဟတ် သင့ေ်စာင့ေ် ာက်မအတွက် တာဝန် ိသည့် 

အြခားသတစ်ဦးကိ သင့တ်ည်ေနရာ၊ ေရာဂါအေြခအေန သိမ့ဟတ် 

ေသဆံးမအတွက် အေ ကာငး် ကားရန။် 

 လတစ်ဦးေသဆံးသည့်အခါ ၎ငး်တိ၏့တာဝနမ်ျားကိ 

ေဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက် အချက်အလက်လိအပ်ေသာ 

နာေရးစီစ မဒါ ိက်တာ သိမ့ဟတ် ေဆးစစ်သထ။ံ 



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
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 အလပ်သမား ေလျာ်ေ ကး သိမ့ဟတ် အြခားေသာ အလားတ 

အစီအစ များအတွက်။ 

 

ေအာက်ပါ အထးအေ ကာငး်ရငး်များအတွက် သင့ခ်ွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲ

သင့အ်ချက်အလက်များကိ က ပ််တိ ့ မ ေဝ ငိသ်ည်- 

 ေရာဂါကာကွယ်ြခငး် သိမ့ဟတ် ထနိး်ချ ပ်ြခငး်၊ 

ကနပ်စည်းြပနအ်ပ်ရာတွင ်ကညီေပးြခငး်၊ ေဆးဝါးများ င့ ်

ြပငး်ထနစွ်ာ ဓာတ်မတည့်ြခငး်၊ ထိခိက်ဒဏရ်ာရြခငး် သိမ့ဟတ် 

မသနစ်ွမ်းမများကိ အစီရငခ်ံြခငး်စသည့် ြပည်သက့ျနး်မာေရးဆိငရ်ာ 

လပ်ေဆာငခ်ျက်များအတွက် င့ ်ေမးွဖွားြခငး် င့ ်ေသဆံးြခငး်ကဲသ့ိ ့ 

အေရး ကီးမတ်တမ်းများကိ သိမ်းဆည်းြခငး်အတွက်။ 

 တငး်ကျပ်ေသာ ဥပေဒ ကန ့သ်တ်ချက်များ င့အ်ညီ 

သေတသနြပ လပ်ရန ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်။ 

 ကိယ်အဂ ါအစတိ်အပိငး် လဒါနး်ြခငး် င့ ်

အစားထိးကသြခငး်အတွက် ပံ့ပိးေပးသည့် အဖွဲအစည်းများ င့။် 

 တရား ံး သိမ့ဟတ် အပ်ချ ပ်ေရးအမိန ့၊် ဆင့ေ်ခ စာ၊ ာေဖွေတွ ိမ 

ေတာငး်ဆိချက် သိမ့ဟတ် အြခားလပ်ငနး်စ ကိ တံ ့ြပနရ်နအ်လိင့ာ။ 

 ဥပေဒအရ လိအပ်သည့်အခါ ရဲအရာ ိထ။ံ 

 က ပ််တိ၏့ အေဆာက်အအဝံငး်အတွငး် သိမ့ဟတ် က ပ််တိ၏့ 

ဝနထ်မး်များအား ကျ းလွနေ်သာ ရာဇဝတ်မကိ သတငး်ပိရ့န။် 

 အလွဲသးံစားလပ်မ၊ လျစ်လျ မ သိမ့ဟတ် 

အမိ်တွငး်အ ကမ်းဖက်မများကိ သက်ဆိငရ်ာအာဏာပိငအ်ဖွဲထ ံ

တိင် ကားရန။် 

 ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပ ထားသည့်အခါ စစ်ေဆးြခငး် င့ ်

စစံမ်းစစ်ေဆးြခငး်ကဲ့သိေ့သာ လပ်ေဆာငခ်ျက်များအတွက် 

ကျနး်မာေရး ကီး ကပ်မေအဂျငစီ်ထံ။ 

 သငသ်ည် 33 VSA § 2092(c) အရ အချက်အလက်များ 

ထတ်ေဖာ်ြခငး်မ ကာကွယ်ထားေသာ ေ ေြပာငး်ေနထိငသ် 

ကျနး်မာေရး အာမခံ အစီအစ ၏ ေလ ာက်ထားသ သိမ့ဟတ် 

စာရငး်သငွး်ထားသ မဟတ်ပါက လိက်နာမ ြပနလ်ည်သးံသပ်ြခငး် 

သိမ့ဟတ် တိင် ကားချက် စံစမ်းစစ်ေဆးမအတွက် 

အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ် ကျနး်မာေရး င့ ်

ြပည်သဝ့နေ်ဆာငမ်များဌာနသိ။့ 

 လတစ်ဦး သိမ့ဟတ် အများသငာ၏ ကျနး်မာေရး သိမ့ဟတ် 

ေဘးကငး်ေရးကိ ဆိးရွားစွာ ခိမ်းေြခာက်မကိ တားဆီးရန ်သိမ့ဟတ် 

ဥပေဒစိးမိးေရး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 

ဥပေဒစိးမိးေရးအရာ ိတစ်ဦးထံ။  

 အစးိရအရာ ိများကိကာကွယ်ရန၊် ငိင်ေံတာ်လံြခံ ေရးအတွက်၊ 

စစ်ဘက်ေရးရာအတွက်ကဲသ့ိေ့သာ 

အထးြပ အစိးရလပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ ထမ်းေဆာငရ်န် င့ ်

အချိ ေသာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အကျ းေထာငမ်ျားထသံိ။့ 

 ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပ ထားေသာ လပ်ငနး်များအတွက် ကျနး်မာေရး 

ကီး ကပ်ကွပ်ကဲမ ေအဂျငစီ်များ င့။် 

 အစးိရအစီအစ များ င့ ်ဆက်စပ်၍ ပမိေိကာငး်မွနစ်ွာ 

ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန၊် စမီံအပ်ချ ပ်ရန် င့ ်စီမခံန ့ခ်ွဲရနအ်တွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီမ သိမ့ဟတ် စာရငး်သွငး်ြခငး်ဆိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ င့ ်စပလ်ျ း၍ အများြပည်သ 

အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ ပံ့ပိးေပးေသာ အစးိရအစီအစ တစခ်အား 

စီမံခန ့ခ်ွဲေနသည့် ေအဂျငစီ် င့အ်တ။ 

 

ဤသတိေပးချက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် အေ ကာငး်ြပချက်များမလွဲ၍ 

သိမ့ဟတ် အြခားနည်းအားြဖင့ ်ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပ ထားသည်မလွဲ၍ 

က ပ််တိသ့ည် သင၏် ခွင့ြ်ပ စာမ ဘိ ဲ

သင၏်ကျနး်မာေရးအချက်အလက်များကိ အသးံြပ ြခငး် သိမ့ဟတ် 

မ ေဝြခငး်မြပ ပါ။ 

 

   

5. အြခားသတစ်ဦးဦးသည် က ပ််၏ကျန်းမာေရး 

အချကအ်လကက် ိလအိပ်ပါက မည်သိလ့ပ်ေဆာငမ်ည်နည်း။ 
 

သင့အ်ချက်အလက်များကိ အြခားသများထံ ေပးရန ်က ပ််တိကိ့ 

သငေ်တာငး်ဆိ ငိသ်ည်၊ သိမ့ဟတ် ထိသိလ့ပ်ေဆာငရ်န ်သင့ခ်ွင့ြ်ပ ချက်ကိ 

က ပ််တိ ့ ေတာငး်ဆိ ငိသ်ည်။  က ပ််တိသ့ည် 

မည်သည့်အချက်အလက်ကိမ  မမ ေဝမီ သင့အ်ား ခွင့ြ်ပ ချက်ေဖာငက် ိ

လက်မတ်ထိးခငိး်ပါမည်။ ခွင့ြ်ပ ချက်ေဖာငတ်ွင ်မ ေဝမည့် အချက်အလက်၊ 

မ ေဝရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ င့ ်က ပ််တိ ့ မ ေဝမည့် ပဂိ လ်(များ)၏ 

အေထာက်အထားကိ ေဖာ်ြပပါမည်။  သင၏်ခငွ့ြ်ပ ချက်ကိ အချိနမ်ေရွး 

ပယ်ဖျက် ငိသ်ည်။ 

 

6. က န်ပ်ကယိစ်ားေဆာငရွ်က်ေပးမည့် တစ်စံတစ်ဦးက ိ

ေရွးချယ် ငိပ်ါသလား။ 

 



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
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အကယ်၍ သငသ်ည် တစစ်ံတစ်ဦးအား ေဆးဘက်ဆိငရ်ာ 

ေ ေနလဲစာေပးထားပါက သိမ့ဟတ် တစစ်ံတစ်ဦးသည် သင့တ်ရားဝင ်

အပ်ထိနး်သြဖစ်ပါက ထိသသည် သင့အ်ခွင့အ်ေရးများကိ ကျင့သ်းံ ပီး 

သင့က်ျနး်မာေရး အချက်အလက် င့ ်ပတ်သက်၍ ေရွးချယ်မများ 

ြပ လပ် ငိပ်ါသည်။ က ပ််တိသ့ည် ထိပဂိ လ်တွင ်ဤလပ်ပိငခ်ွင့် ိ ပီး 

က ပ််တိမ့ မည်သည့်အေရးယေဆာငရွ်က်ြခငး်မ မြပ မီ ၎ငး်က 

သင့ကိ်ယ်စားေဆာငရွ်က်ေပး ငိေ် ကာငး် ေသချာစစ်ေဆးပါမည်။ 
 

7. က ပ််၏ ကျန်းမာေရး အချက်အလကက်ိ 

ကည့် ငိပ်ါသလား။ 

 

အေြခအေနအများစတွင ်သငသ်ည် သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ 

ကည့် ငိပ်ါသည်။  ၎ငး်ကိ ကည့်ရန ်သိမ့ဟတ် ၎ငး်၏မိတ ကိရယရန ်

ကိယ်ေရးလံြခံ မအရာ ိထ ံစာြဖင့ေ်ရးသား၍ ေတာငး်ဆိရမည် (စာမျက် ာ 

3 ိ ဆက်သွယ်ရန ်အချကအ်လက်များကိ ကည့်ပါ)။ က ပ််တိသ့ည် 

အများအားြဖင့ ်သင့ေ်တာငး်ဆိချနိမ် ရက်ေပါငး် 30 အတွငး် 

သင့က်ျနး်မာေရး င့ ်ေတာငး်ဆိမမတ်တမး်များ၏ မိတ  သိမ့ဟတ် 

အကျ းချ ပ်တစ်စကံိ ေပးပါမည်။  က ပ််တိက့ 

အလီက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့ ်ထိနး်သိမ်းထားေသာ အချက်အလက်များ၏ 

အလီက်ထေရာနစ်ပံစံ မိတ များကိလည်း ေတာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။ 

ေဘးကငး်ေရး သိမ့ဟတ် အြခားဥပေဒဆိငရ်ာ အေ ကာငး်ြပချက်များသည် 

သငေ်တွ ြမငရ်သည့် အချက်အလက်များကိ ကန ့သ်တ် ငိသ်ည်။  

မိတ ကးြခငး်အတွက် သင့ေ်လျာ်ေသာ ပမာဏတစ်ခကိ က ပ််တိ ့ 

ေတာငး်ခံ ငိသ်ည်။ 

 

8. က ပ််၏ ကျန်းမာေရး အချက်အလကက်ိ 

ေြပာငး်လဲ ငိပ်ါသလား။ 

သင့မ်တ်တမး် ိ သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်အချိ  မားယွငး်ေနသည်ဟ 

သငထ်ငပ်ါက က ပ််တိအ့ား ၎ငး်ကိြပငေ်ပးရန ်သိမ့ဟတ် 

အချက်အလက်အသစ်ထည့်ရန ်စာြဖင့ေ်ရးသား၍ ေတာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။  

က ပ််တိထံ့မ သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ လက်ခံရ ိထားသည့် 

အြခားသများထံ ြပငဆ်ငထ်ားေသာ အချက်အလက်များ သိမ့ဟတ် 

အချက်အလက်အသစ်များကိ ေပးပိရ့န ်သငေ်တာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။ 

က ပ််တိ၏့အြမငတ်ွင ်အချက်အလက်သည် တိကျ၍ 

ြပည့်စံေန ပီးြဖစ်ပါက သိမ့ဟတ် အြခားအေ ကာငး်ရငး်များေ ကာင့ ်

အေြပာငး်အလဲများ သိမ့ဟတ် ထပ်ထည့်မများ ြပ လပ်မည်မဟတ်ပါ။  

သင့အ်ချက်အလက်များကိ ေြပာငး်လဲရန ်က ပ််တိသ့ေဘာမတပါက 

က ပ််တိသ့ည် 

အများအားြဖင့ ်ရက်ေပါငး် 60 အတွငး် စာြဖင့ေ်ရးသား၍ 

သေဘာမတရသည့်အေ ကာငး်ရငး်ကိ သင့အ်ား ေြပာြပပါမည်။  သငသ်ည် 

သင့အ်ချက်အလက်ကိ ေြပာငး်လဲရန ်က ပ််တိကိ့ ေတာငး်ဆိခဲ့ ပီး ၎ငး်ကိ 

ေြပာငး်လဲရန ်က ပ််တိသ့ေဘာမတခဲ့ေ ကာငး်ကိလည်း သင့မ်တ်တမး်တွင ်

မတ်သားထားမည်ြဖစ်သည်။ 
 

9. AHS အား က ပ််၏ကျနး်မာေရးအချကအ်လက်များကိ 

၎ငး်အသးံြပ ပံ င့ ်မ ေဝပံတိက့ ိကန ့်သတရ်န် 

ေတာငး်ဆိ ငိသ်လား။ 

 

သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်ကိ က ပ််တိအ့သးံြပ ပံ င့ ်မ ေဝပံကိ 

ကန ့သ်တ်ရန ်သငေ်တာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။ သင့ေ်တာငး်ဆိချက်က ိ

စာြဖင့ေ်ရးသားရမည်ြဖစ် ပီး သငအ်လိ ိသည့်ကန ့သ်တ်ချက်များကိ 

က ပ််တိအ့ား ေြပာြပရမည်။  သင့ေ်တာငး်ဆိချက်ကိ က ပ််တိ ့ 

လက်ခံစ းစားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎ငး်ကိသေဘာတရန ်မလိအပ်ပါ။ 

 

10. က ပ််က ိလ ိ ဝက်နည်းလမ်းြဖင့ ်ဆက်သယွရ်န် AHS အား 

ေတာငး်ဆိ ငိပ်ါသလား။ 
 

သင့ထံ် သင့ေ်လျာ်ေသာ အြခားနညး်လမ်းများြဖင့ ်သိမ့ဟတ် 

အြခားေနရာတစ်ခတွင ်ဆက်သွယရ်န ်က ပ််တိကိ့ 

သငေ်တာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။  သင့ေ်တာငး်ဆိချက်ကိ 

စာြဖင့ေ်ရးသားထားရမည်ြဖစ် ပီး သင့အ်ား မည်သည့်ေနရာ င့ ်

မည်သိဆ့က်သယွ်သင့သ်ည်ကိ ေဖာ်ြပရမည်။  သင့ေ်တာငး်ဆိချက်ကိ 

ေလးစားလိက်နာရန ်က ပ််တိ ့ ကိ းစားပါမည်။ 

 

သင့အ်ား အ ရာယ်ကျေရာက်ေစမည့် အချက်အလက်ထတ်ေဖာ်ြခငး်ကိ 

တားဆီးရန ်အြခားနည်းလမး်ြဖင့ ်ဆက်သွယ်မကိ လိအပ်ေ ကာငး် 

က ပ််တိအ့ား ေြပာြပပါက က ပ််တိသ့ည် သင့ေ်တာငး်ဆိချက်ကိ 

ေလးစားလိက်နာပါမည်။ 

 



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
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11. AHS က က ပ််၏ ကျန်းမာေရးအချကအ်လက်က ိ

တစ်စံတစ်ဦး င့ ်မ ေဝသည့်အချိန်၏ စာရငး်က ိက ပ်် 

ရ ိ ငိပ်ါသလား။ 

သငေ်တာငး်ဆိသည့်ရက်မတိငမ်ီ ေြခာက် စ်အ ကာက က ပ််တိက့ 

သင့က်ျနး်မာေရး အချက်အလက်များကိ ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိမများ၊ ၎ငး်ကိ 

က ပ််တိ ့ မ ေဝထားသည့်သများ င့ ်မ ေဝသည့် အေ ကာငး်ရငး်ဆိငရ်ာ 

စာရငး်ကိ သငေ်တာငး်ဆိ ငိသ်ည်။  ကိယ်ေရးလံြခံ မ အရာ ိထ ံ

စာြဖင့ေ်ရးသား၍ ေတာငး်ဆိရပါမည်။  သင့အ်ချက်အလက်များကိ 

က ပ််တိ ့ မ ေဝထားေသာ အေြခအေနတိငး်ကိ စာရငး်ြပ စရန ်ဥပေဒက 

က ပ််တိအ့ား မသတ်မတ်ထားပါ။  ဥပမာအားြဖင့ ်AHS ကသမ၊ 

ေငေွပးေချမ သိမ့ဟတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် ာက်မလပ်ငနး်များအတွက် 

သိမ့ဟတ် သငလ်က်မတ်ထိးထားေသာ ခွင့ြ်ပ ချက် င့အ်ည ီ

သင့အ်ချက်အလက်များကိ မ ေဝသည့်အခါတွင ်က ပ််တိသ့ည် 

သင၏်အချက်အလက်များကိ မ ေဝသည့်အချိနမ်ျားကိ 

စာရငး်ြပ စရနမ်လိအပ်ပါ။ 

 

12. က ပ််၏ ကျနး်မာေရးအချက်အလကမ်ျားတငွ ်

ကယိေ်ရးလြံခံ မ သိမ့ဟတ ်လြံခံ ေရးဆငိရ်ာ 

ေပါက် ကားမ ိလ င ်က ပ််က ိေြပာြပပါမည်လား။ 

 

သင့က်ျနး်မာေရးအချက်အလက်များ ေပါက် ကားမ ိပါက သင့က်ိ 

စာြဖင့အ်ေ ကာငး် ကားပါမည်။ ကျနး်မာေရးအချက်အလက်၏ 

ကိယ်ေရးလံြခံ မ သိမ့ဟတ် လံြခံ ေရးကိ ထခိကိ်ေစေသာ နည်းလမ်းြဖင့ ်

တစ်စံတစ်ဦးက ကာကွယ်ထားေသာ ကျနး်မာေရးအချက်အလက်များကိ 

ခွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲ ကည့်ြခငး်၊ အသးံြပ ြခငး် သိမ့ဟတ် 

ထတ်ေဖာ်ြခငး်ြပ သည့်အခါ ေပါက် ကားမ ြဖစ်ေပ သည်။ AHS သည် 

အချက်အလက်များ လံြခံ ေရးထိခိက်ခံရြခငး် ိ၊ မ ိ ဆံးြဖတ်ရန ်

ကိယ်ေရးလံြခံ မ စည်းမျ းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

အ ရာယ်အကဲြဖတ်မအချက်များကိ အသးံြပ သည်။ 

 

13. AHS သည် က ပ််၏ ကျန်းမာေရးအချက်အလကမ်ျားဆငိရ်ာ 

ကယိေ်ရးလြံခံ မ င့ ်သက်ဆငိသ်ည့် မည်သည့်ဥပေဒများက ိ

လကိန်ာသနည်း။ 

 

က ပ််တိသ့ည် HIPAA ဟလသိများေသာ 1996 ခ စ် 

ဖက်ဒရယ်ကျနး်မာေရးအာမခံ သယ်ေဆာငရ်လွယ်ကမ င့ ်

တာဝနခ်ံမအက်ဥပေဒကိ လိက်နာပါသည်။  HIPAA ထက် သင့အ်ား 

ကိယ်ေရးလံြခံ မ ကာကွယ်မများေပးသည့် ဖက်ဒရယ် သိမ့ဟတ် 

ြပည်နယ်ဥပေဒများကိလည်း ၎ငး်တိ ့ သက်ေရာက်သည့်အချိနတ်ိငး် 

လိက်နာပါသည်။  ဥပမာအားြဖင့ ်က ပ််တိသ့ည် မးယစ်ေဆးတလွဲသံးစွဲမ 

ကသေရး အစီအစ များ င့ ်ပတ်သက်ေသာ ဖက်ဒရယ်လ ိ ဝက်ေရးဥပေဒ၊ 

42 CFR အပငိး် 2၊ စိတ်ကျနး်မာေရး မတ်တမး်များ င့ ်ပတ်သက်ေသာ 

ြပည်နယ်လ ိ ဝက်ေရးဥပေဒများ၊ 18 VSA § 7103 င့ ်33 VSA § 2092(c) 

တိကိ့ လိက်နာသည်။  

 

14. ဤသတေိပးချက၏် မိတ က ိက ပ််ရ ိ ငိပ်ါသလား။ 
 

ဟတ်ကဲ၊့ သငသ်ည် ဤသတိေပးချက်၏ မိတ ကိ ရပိငခ်ွင့် ိသည်။  

စာရွက်မိတ ကိ အချိနမ်ေရွး က ပ််တိထံ့ သငေ်တာငး်ဆိ ငိပ်ါသည်။  

က ပ််တိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ြဖစ်သည့ ်

www.humanservices.vermont.gov တွင ်အလီက်ထေရာနစ် ဗား ငး် 

ိပါသည် 

။ 

 

15. AHS သည် ၎ငး်၏ ကယိေ်ရးလံြခံ မ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားက ိ

ေြပာငး်လဲ ငိပ်ါသလား။ 

 

က ပ််တိတွ့င ်က ပ််တိ၏့ ကိယ်ေရးလံြခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များ င့ ်

ဤသတိေပးချက်ကိ ေြပာငး်လဲပိငခ်ွင့် ိပါသည်။  

က ပ််တိ၏့ေဆာငရွ်က်ချက်များတွင ်ြပ လပ်လိက်သည့် 

ေြပာငး်လဲမတိငး်သည် က ပ််တိတွ့င် ိ ပီးသား သင့အ်ေ ကာငး် 

အချက်အလက်များ င့ ် 

ေနာငတ်ွင ်က ပ််တိလ့က်ခံရ ိမည့် အချက်အလက်များအေပ  

သက်ေရာက်ပါမည်။  က ပ််တိသ့ည် သတိေပးချက်အသစ်တိငး်၏ 

မိတ ကိ က ပ််တိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ြဖစ်သည့် 

www.humanservices.vermont.gov တွင ်တငေ်ပးထား ပီး ၎ငး်ကိ 

သင့ထံ် စာတိက်မတစ်ဆင့ ်ေပးပိပ့ါမည်။ 

 

16. ဤသတေိပးချက် င့ ်ပတသ်က်၍ က ပ််တငွ ်

ေမးစရာများ ိပါက မည်သက့ ိဆကသ်ယွရ်မလ။ဲ 



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
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ကယိေ်ရးလြံခံ မ အရာ ိထ ံ802-241-0225 သိ ့ ဖနး်ဆက်၍ြဖစ်ေစ၊ 

AHS.PrivacyAndSecurity@vermont.gov သိ ့ အးီေမးလ်ပိ၍့ြဖစ်ေစ၊ 

ေအာက်ပါအတိငး် လိပ်မစာပိ၍့ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်ပါ- 

  

AHS Privacy Officer 

c/o Agency of Human Services  

Office of the Secretary 

280 State Drive – Center Building 

Waterbury VT 05671-1000 

 

17. က ပ််၏ ကယိ်ေရးလြံခံ မအခွင့အ်ေရးများ 

ချိ းေဖာကခ်ံရသည်ဟ က ပ်် ယဆပါက မည်သိ ့ 

တငိ် ကားရမည်နည်း။ 
 

သငသ်ည် က ပ််တိ၏့ ကိယ်ေရးလံြခံ မအရာ ိထ ံစာြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

ဖနး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ တိင် ကား ငိသ်ည်။  ငိင်သံားအခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ ံး၊ 

DHHS၊ JFK Federal Building Room 1875၊ Boston MA 02203၊ 1-

800-537-7697 သိ ့ ဖနး်ေခ ဆိ၍ြဖစ်ေစ၊  

https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/index.html 

သိ ့ သွားေရာက်၍ြဖစ်ေစ တိင် ကား ငိသ်ည်-  

 

 

ကယိေ်ရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချကမ်ျား င့ ်စပ်လျ း၍- 

တစ်ဦးချငး် မည်သမည်ဝါခွဲြခား ငိေ်သာ အချကအ်လက် 

ကျနး်မာေရးအချက်အလက်ဆိငရ်ာ ကိယ်ေရးလံြခံ မ ေဆာငရွ်က်ချကမ်ျားအြပင ်AHS တွင ်က ပ််တိက့ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်များကိ 

ပံ့ပိးေပးေသာ တစ်ဦးချငး်စကီိ ခွဲြခားေဖာ်ထတ်သည့် အချက်အလက်များအား လ ိ ဝက်ထား ိြခငး် င့ ်ပတ်သက်ေသာ လမ်း နခ်ျက်များ ိပါသည်။ 

  



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
ဤသတေိပးချက်သည် ဇွန်လ 1 ရက်၊ 2022 ခ စ်တငွ ်အကျံ းဝငပ်ါမည် 
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တစ်ဦးချငး် မည်သမည်ဝါခွဲြခား ငိေ်သာ အချကအ်လကဆ်သိည်မာ အဘယန်ည်း။ 

 

၎ငး်သည် AHS မ ဝနေ်ဆာငမ်များ သိမ့ဟတ် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ လက်ခံရ ိသတစ်ဦးတစေ်ယာက်ကိ ခွဲြခားေဖာ်ထတ်သည့် သိမ့ဟတ် 

ကျိ းေ ကာငး်ဆီေလျာ်စွာ ခွဲြခားေဖာထ်တ် ငိသ်ည့် AHS သိမ့ဟတ် ၎ငး်၏ ကနထ် ိက်တာများ သိမ့ဟတ် ေထာက်ပံ့သများက ဖနတ်ီးထားေသာ သိမ့ဟတ် 

လက်ခံရ ိေသာ အချက်အလက်များြဖစ်သည်။  အေထာက်အထား အချက်အလက်များ၏ ဥပမာများမာ- 

 နာမည် 

 လမဖလံေရးနပံါတ် 

 ေမွးသကရာဇ် 

 လိပစ်ာ 

 ဖနး်နပံါတ် 

 

AHS သည် က ပ််၏ခွင့ြ်ပ ချကမ် ိဘ ဲက ပ််၏ အေထာကအ်ထား အချကအ်လကမ်ျားက ိမည်သည့်အချိနတ်ငွ ်မ ေဝ သိမ့ဟတ ်

ထတေ်ဖာ်သနည်း။ 

 

က ပ််တိသ့ည် သင၏်ခွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲက ပ််တိ၏့ကိယ်ပငိအ်စီအစ စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအတွက် သင၏်အေထာက်အထား အချက်အလက်များကိ မ ေဝ ငိ ်သိမ့ဟတ် 

ထတ်ေဖာ် ငိပ်ါသည်။  အစီအစ စီမံခန ့ခ်ွဲမဆိသည်မာ AHS ၏ လပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ ေဆာငရွ်က်ရန ်လိအပ်ေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ ဆိလိ ပီး 

ယငး်တွင ်ေအာက်ပါတိ ့ ပါဝငသ်ည်- 

 AHS အတွငး် င့ ်၎ငး်၏ ကနထ် ကိ်တာများ င့ ်ေထာက်ပံ့သများထံတွင ်သငေ်လ ာက်ထားခဲ့သည့် ဝနေ်ဆာငမ်များကိ ခွဲြခားေဖာ်ထတ်ြခငး် င့ ်

ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်အပါအဝင ်အဆိပါ ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ်သငေ်လ ာက်ထားေသာ အကအညီ၏ အကျံ းဝငမ် င့ ်အတိငး်အတာကိ 

သတ်မတ်ြခငး်။ 

 တစ်ဦးချငး်စီ င့ ်မိသားစများအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ်အကအညီများကိ အစီအစ ဆွဲြခငး်၊ ပံ့ပိးေပးြခငး်၊ စစီ ေပးြခငး်၊ ေငေွ ကးေထာက်ပံ့ြခငး် 

သိမ့ဟတ် ေပးေချြခငး်။   

 အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

 လိမလ်ည်မ င့ ်အလွဲသးံစားမများကိ ာေဖွေဖာ်ထတ်ြခငး်။ 

 အရည်အေသးွထိနး်ချ ပ်ေရး င့ ်ြမင့တ်ငေ်ရးလပ်ငနး်များတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

 အေရးေပ တံ ့ြပနေ်ရး င့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် ကယ်ဆယ်ေရး။ 

 ေ ေြပာငး်ေနထိငသ် ကျနး်မာေရးအာမခံအစီအစ ၏ ေလ ာက်ထားသများ သိမ့ဟတ် စာရငး်သငွး်ထားသများ င့ ်စပလ်ျ းေသာ 

အချက်အလက်များကိ အေမရိကနအ်စိးရ င့ ်မ ေဝြခငး်မ AHS ကိ တားြမစ်ထားသည်မလွဲ၍ ဖက်ဒရယ် င့ ်ြပည်နယ်ဥပေဒကိ လိက်နာြခငး်၊ 

အစီရငခ်ံြခငး် င့ ်လိအပ်ချက်များကိ ေငေွ ကးေထာက်ပံ့ြခငး်။ 

 

က ပ််၏ အေထာက်အထား အချကအ်လကမ်ျားက ိမမ ေဝမီ သိမ့ဟတ ်မထတေ်ဖာ်မီ AHS သည် က ပ််၏ခွင့ြ်ပ ချက်က ိမည်သည့်အချိန်တငွ ်

ရယရန် လအိပ်သနည်း။ 

 

ေအာက်ပါတိအ့တွက် သင၏် အေထာက်အထား အချက်အလက်ကိ မ ေဝရန ်သိမ့ဟတ် ထတ်ေဖာ်ရန ်သင၏် ခွင့ြ်ပ စာက ိက ပ််တိ ့ လအိပ်သည်- 

 သငေ်လ ာက်ထား ပီးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်များမလွဲ၍ အြခားဝနေ်ဆာငမ်များအတွက် သင့အ်ရည်အချငး်ြပည့မီ်မကိ ထည့်သွငး်စ းစားရန။် 



ြပည်သဝ့န်ေဆာငမ်များ ေအဂျငစ် ီ

ကယိ်ေရးလြံခံ မ ေဆာငရွ်က်ချက်များဆငိရ်ာ သတေိပးချက ်
ဤသတေိပးချက်သည် ဇွန်လ 1 ရက်၊ 2022 ခ စ်တငွ ်အကျံ းဝငပ်ါမည် 
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 က ပ််တိ ့ င့ ်စာချ ပ်မချ ပ်ထားေသာ သိမ့ဟတ် က ပ််တိက့ ခွင့ြ်ပ မထားေသာ သင၏် ပံ့ပိးေပးသများ င့ ်သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်များကိ 

ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန။် 

 ၎ငး်တိ၏့က မ်းကျငမ်မ အကျိ းရ ိရနအ်တွက် AHS ြပငပ်မ က မ်းကျငသ်များ င့ ်တိငပ်ငရ်န။် 

 သငေ်ရွးချယ်ထားသည့် လများ င့ ်မ ေဝရန။် 

 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများတွင ်သငခ်ွင့ြ်ပ ချက်မေပးပါက သင့အ်တွက်ရ ိ ငိမ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်များ၏ အေရအတွက် င့ ်အရည်အေသွး အြပည့်အစံကိ 

က ပ််တိ ့ ပ့ံပိးမေပး ငိပ်ါ။ 

 

 
အသအိမတြ်ပ လာ* 

 

*တကိ် ကိက်သမေပးသများသည် ဝနေ်ဆာငမ်ရယသများထံမ ဤသတိေပးချကက်ိ လက်ခရံ ိေ ကာငး် စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အသအိမတ်ြပ လာကိ ရ ရိန ်သေဘာ ိးြဖင့ ်

ကိ းပမ်းအားထတရ်မည်။ အသအိမတ်ြပ လာကိ မရ ိ ငိပ်ါက ပ့ံပးိေပးသသည် အသအိမတ်ြပ လာရယရန ်သ/သမ၏ ကိ းပမ်းအားထတ်မ င့ ်၎ငး်ကိ မရခဲ့သည့်အေ ကာငး်ရငး်ကိ 

မတတ်မး်တငရ်ပါမည်။  

 

ဤသတိေပးချက်မိတ ကိ က ပ််လက်ခံရ ိေ ကာငး် ဤတငွ ်အသအိမတ်ြပ ပါသည်။ 

 

ရက်စွဲ- ____________________ _______________________________________________________ 

(ဝနေ်ဆာငမ်ရယသ သိမ့ဟတ် ကယိ်ေရးကိယ်တာ ကိယ်စားလယ်၏ လက်မတ်) 

   

_________________________________________________________ 

(ဝနေ်ဆာငမ်ရယသ သိမ့ဟတ် ကယိ်ေရးကိယ်တာ ကိယ်စားလယ်၏ ပံ ပိ်အမည်) 


