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អសចកត៊ីជូនដណំឹងអនេះពណន៌ាេំព៊ីរអបៀបហដលព័តម៌ានអែជជសាស្រសតរបស់េនក អាច
ស្រតូែបនអស្របើស្របស់ន៊ិងបង្ហា ញ ន៊ិងរអបៀបហដលេនកអាចទទលួបនព័តម៌ានអនេះ។ 
សមូព៊ិន៊ិតយអោយស្របងុស្របយត័ន។ 

ពត៌មានរបស់េនក 
ស៊ិទធ៊ិរបសេ់នក 
ទំនួលខ សស្រតូែរបសអ់យើង 
 

អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន 



 អៅអពលន៊ិយាយេំព៊ីព័តម៌ានស ខភាពរបស់េនក េនកមានស៊ិទធ៊ិយា៉ា ងជាកល់ាក់។  
ហននកអនេះពនយល់េំព៊ីស៊ិទធ៊ិរបសេ់នកន៊ិងទំនួលខ សស្រតែូមួយចំននួរបស់អយើងកនងុការជួយេនក។ 
ទទួលបនចាប់ចមលង
ជាអេឡ៊ិចស្រតូន៊ិចឬ 
ស្រកោសននរបយ
ការណ៍អែជជសាស្រសត
របស់េនក 
 

• េនកអាចអសនើស ំអមើលឬទទួលបនឯកសារអេឡ៊ិចស្រតូន៊ិចឬស្រកោស់នន
របយការណ៍អែជជសាស្រសតន៊ិងព័តម៌ានស ខភាពអនេងអទៀតរបសេ់នក
ហដលអយើងមាន។ សួរអយើងព៊ីរអបៀបអ្វើ។ 

 អយើងនឹងនតលន់ូែចាប់ចមលងឬអសចកដ៊ីសអងេបននព័តម៌ានស ខភាព
របស់េនក ជា្មមតាកនុងរយៈអពល 30 នងៃននការអសនើស ំរបស់េនក។ 
អយើងអាចគ៊ិតកនស្រមហដលមានតំនលសមអហ្ត នល។ 

ស ំឱ្យអយើងហកតស្រមូែ
របយការណ៍អែជជ
សាស្រសតរបសេ់នក 
 

 េនកអាចអសនើស ឱំ្យអយើងហកតស្រមូែព័តម៌ានស ខភាពេពំ៊ីេនកហដលេនក
គ៊ិតថាម៊ិនស្រតមឹស្រតូែឬម៊ិនអពញអលញ។ សួរអយើងព៊ីរអបៀបអ្វើ។ 

 អយើងអាចន៊ិយាយថា "អទ" ចអំ េះការអសនើស ំរបស់េនក ប៉ា ហនតអយើង
នឹងស្របប់េនកថាអហ្ត េវ៊ី អោយការសរអសរកនុងរយៈអពល 60 នងៃ។ 

•  អសនើស ំការទាក់ទងជា
សមាៃ ត ់
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 េនកអាចអសនើស ឱំ្យអយើងទាក់ទងេនកតាមមអ្ោបយជាក់លាក់ណា
មួយ(ឧទាហ្រណ ៍ទូរស័ពទនទេះឬការយិាល័យ) ឬអនញើសបំ ស្រតអៅអា
ស័យោា នអនេងមួយអទៀត។ 

 អយើងនឹងន៊ិយាយថា "បន" ចំអ េះសំអណើរហដលសមអហ្ត នល
ទាំងេស់។ 

• អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតន៍ស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី២ 

 

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី២ 



 
ស ំឱ្យអយើង
កំណត់នូែេវ៊ី
ហដលអយើងអស្របើឬ
ហចករំហលក 

 
 េនកអាចអសនើស មំ៊ិនឱ្យអយើងអស្របើឬហចកចាយព័ត៌មានស ខភាពមួយចំនួន

សស្រមាប់ការពោបល ការបង់នងលអពទយ ឬស្របត៊ិបតត៊ិការរបសអ់យើង។ 
• អយើងម៊ិនស្រតូែបនតស្រមូែឱ្យយល់ស្រពមចអំ េះការអសនើស ំរបស់េនក 

អហ្ើយអយើងអាចន៊ិយាយថា "អទ" ស្របស៊ិនអបើវាប៉ាេះ លដ់ល់ការ
ហងទាំរបស់េនក។ 

 ស្របស៊ិនអបើេនកបង់នងលអសវាកមមឬសមាា រៈហងទាំស ខភាពអពញនងល េនកអាច
អសនើស ំម៊ិនឱ្យអយើងហចកចាយព័ត៌មានទាំងអនាេះកនុងអោលបំណងននការ
បង់នងលអពទយ ឬស្របត៊ិបតត៊ិការរបសអ់យើងជាមួយស្រកមុហ្៊ែ នធានារ៉ា ប់រងស ខ
ភាពរបស់េនក។ 
• អយើងនឹងន៊ិយាយថា "បន" ល េះស្រតាហតចាប់តស្រមូែឱ្យអយើងហចក

រំហលកព័ត៌មានទាំងអនាេះ។ 
     

  

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៣ 



ទទួលបនបញ្ជ៊ីមួយ
ននព័ត៌មានហដល
អយើងបនហចក
រំហលកជាមួយេនក
ទាំងអនាេះ 
 

• េនកអាចអសនើស បំញ្ជ៊ី (បញ្ជ៊ីគណអនយយ) េំព៊ីអពលអែលាហដលអយើង
បនហចករំហលកព័ត៌មានស ខភាពរបស់េនកកនុងរយៈអពលស្របំមយួឆ្ន ំ 
ម ន កាលបរិអចេទហដលេនកសួរ, អតើអយើងហចករំហលកវាជាមយួេនកណា,
ន៊ិងអហ្ត េវ៊ី។ 

• អយើងនឹងរួមបញ្ចូលរលក់ារបអញ្ចញពត័៌មានទាំងេស់អលើកហលងហត
ចំអ េះការពោបល ការបង់ស្របក់ ន៊ិងស្របត៊ិបតត៊ិការហងទាំស ខភាព ន៊ិង
ការបង្ហា ញមយួចំនួនអនេងអទៀត (ដចូជាេវ៊ីហដលេនកអសនើស ំឱ្យអយើង
អ្វើ) ។ កនុងមួយឆ្ន ំមតងអយើងនឹងនតលគ់ណអនយយមយួអោយឥតគ៊ិតនងល
ប៉ា ហនតនឹងគ៊ិតកនស្រមអសវាហដលមានតនមលសមអហ្ត នល ស្របស៊ិនអបើេនក
អសនើស ំមួយអនេងអទៀតកនុងរយៈអពល 12 ហខ។ 

 ទទួលបនចាប់
ចមលងននអសចកត៊ីជូន
ដំណឹងអនេះ 

• េនកអាចអសនើស ចំាប់ចមលងជាស្រកោសននអសចកត៊ីជូនដណំឹងអនេះអៅ
អពលណាក៏បន អទាេះប៊ីេនកបនយល់ស្រពមទទួលយកអសចកត៊ីជូន
ដំណឹងតាមអេឡ៊ិចស្រតនូ៊ិកអហ្ើយក៏អោយ។ អយើងនឹងនតល់ចាប់ចមលងជា
ស្រកោសជូនេនកឱ្យបនឆ្ប់។ 

 អស្រជើសអរើសនរណា
មាន ក់អអាយអ្វើជាេនក
តំណាងរបស់េនក 

• ស្របស៊ិនអបើេនកបននតលស់៊ិទធ៊ិេំណាចស្រសបចាប់ខាងហននកអែជជសាស្តសត
របស់េនកដលន់រណាមាន ក ់ឬស្របស៊ិនអបើនរណាមាន ក់គជឺាអាណា
ពោបលស្រសបចាប់របសេ់នក ប គគលអនាេះអាចអស្របើស៊ិទធ៊ិរបស់េនកន៊ិងអ្វើ
ការសំអរចច៊ិតតេំព៊ីព័ត៌មានស ខភាពរបស់េនក។ 

• ម នអពលអយើងអ្វើេវ៊ីមួយ អយើងនងឹស្របកដថាប គគលអនាេះព៊ិតជាមាន
ស៊ិទធ៊ិេំណាចរបស់េនក អហ្ើយអាចអ្វើសកមមភាពជនំួសេនកបន។ 

 

 

 

 

 

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៤ 



សូមោក់ កយ    
បណត ឹងស្របស៊ិនអបើ
េនកមានអារមមណ៍ថា
ស៊ិទធ៊ិរបស់េនកស្រតូែ
បនអគរំអលាភ
បំ ន 

• េនកអាចបតឹងបនអបើេនកគ៊ិតថាអយើងបនបំ នស៊ិទធ៊ិរបស់េនក សូម
ទាក់ទងមកអយើងតាមរយៈព័ត៌មានអៅទំព័រខាងអស្រកាយ។ 

• េនកអាចោក ់កយបណត ងឹអៅកានក់ារយិាល័យមនទ៊ីរស ខាភ៊ិបលន៊ិង
អសវាកមមមន សេរបស់សហ្រដាអាអមរចិសស្រមាប់ស៊ិទធ៊ិស ៊ីែិល (U.S. 

Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights) តាមរយៈការអនញើល៊ិខ៊ិតអៅកាន់  
អាស័យោា ន 200 Independence Avenue, S.W., 

Washington, D.C. 20201, ទូរស័ពទអៅកាន់អលខ 1-

877-696- 6775, រឺតាមរយៈអែបសាយ 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ complaints/ 

• អយើងនឹងម៊ិនសងសឹកជាមួយេនកចំអ េះការោក់បណត ងឹអនេះអទ។ 

 
 

   

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៥ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

កនុងករណ៊ីទាងំអនេះ េនកមាន
ទាំងស៊ិទធ៊ិន៊ិងជំអរើសកនុងការ
ស្របប់អយើងឱ្យ: 
 

• ហចករំហលកព័តម៌ានជាមយួស្រកុមស្រគសួារ ម៊ិតតភកត៊ិជ៊ិតសន៊ិទធ ឬ
េនកដ៏នទហដល ក់ព័នធនងឹការហងទាសំ ខភាពរបស់េនក 

• ហចករំហលកព័តម៌ានកនុងសាា ភាពកាត់បនាយមហ្នតរយ 
• ោក់បញ្ចូលពត័៌មានរបស់េនកអៅកនុងបញ្ជ៊ីមនទ៊ីរអពទយ 

ស្របស៊ិនអបើេនកម៊ិនអាចស្របប់អយើងព៊ីចណំង់ចំណូលច៊ិតតរបសេ់នក
ឧទាហ្រណ៍ស្របស៊ិនអបើេនកសនលប់ អយើងអាចនឹងហចករំហលកព័តម៌ានរបស់
េនក ស្របស៊ិនអបើអយើងអជឿជាក់ថាវាជានលស្របអយាជន៍លអបំន តសំរប់េនក។ 
អយើងក៏អាចហចករំហលកពត័៌មានរបសេ់នកអៅអពលចាបំច់អដើមប៊ីបនាយការ
គំរមកំហហ្ង្ៃន់្ៃរន៊ិងការគំរមកំហហ្ងហដលនឹងអកើតអឡើងចំអ េះស ខ
ភាពឬស ែតា៊ិភាពរបស់េនក។ 
 កនុងករណ៊ីអនេះអយើងម៊ិនហចក

រំហលកព័ត៌មានរបស់េនកអទ
ល េះស្រតាហតេនកនតលក់ារ
េន ញ្ញា តជាលាយលកេណ៍
េកេរដល់អយើង:  
 

• អោលបំណងទ៊ីនារ 
• ការលក់ព័តម៌ានរបស់េនក 
• ការហចករំហលកភាគអស្រចើនបំន តននឯកសារទាក់ទងព៊ីការ

ពោបលស ខភាពនលូែច៊ិតត 

កនុងករណ៊ីការនរ
េង្ហគ សស្របក់: 

• អយើងអាចទាកទ់ងេនកអដើមប៊ីអសនើស កំារនរេង្ហគ សស្របក ់ប៉ា ហនត
េនកក៏អាចស្របប់អយើងម៊ិនឱ្យទាក់ទងអៅេនកមតងអទៀតហដរ។ 

•   
 
 
 
 
 

 

ជំអរើសរបសេ់នក 

ការអស្របើន៊ិងបអញ្ចញពត័៌មានរបស់អយើង 

សស្រមាប់ព័តម៌ានស ខភាពខលេះ េនកអាចស្របប់អយើងព៊ីជអស្រមើសរបស់េនកេពំ៊ីេវ៊ីហដលអយើងហចករំហលក។
ស្របស៊ិនអបើេនកមានចំណាបអ់ារមមណច៍ាស់លាស់េពំ៊ីរអបៀបហដលអយើងហចករហំលកព័ត៌មានរបស់
េនកមួយណាជាង អៅកនុងសាា នភាពហដលបនពណ៌នាខាងអស្រកាម សូមន៊ិយាយជាមយួអយើង។ ស្របប់
អយើងព៊ីេវ៊ីហដលេនកចង់ឱ្យអយើងអ្វើ អហ្ើយអយើងនឹងអ្វើតាមការហណនាំរបស់េនក។ 

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៦ 



 អតើអយើងអស្របើឬហចករំហលកពត័៌មានស ខភាពរបស់េនកយា៉ា ងដូចអមតច? 
ជា្មមតាអយើងអស្របើឬហចករំហលកព័តម៌ានស ខភាពរបស់េនកតាមែិ្៊ីដូចខាងអស្រកាម។ 
 ពោបលេនក • អយើងអាចអស្របើពត័៌មានស ខភាពរបសេ់នក

ន៊ិងហចករំហលកវាជាមួយស្រគូអពទយជនំាញ
អនេងអទៀតហដលកំព ងពោបលេនក។ 
 

ឧទាហ្រណ៍ :ស្រគូអពទយហដល
ពោបលរបួសឱ្យេនក សួរស្រគូ
អពទយមាន ក់អទៀតេំព៊ីសាា នភាព
ស ខភាពទូអៅរបស់េនក។ 

ដំអណើរការមនទ៊ីរ
ស ខភាពរបស់
អយើង 

• អយើងអាចអស្របើន៊ិងហចករំហលកព័ត៌មាន 
ស ខភាពរបស់េនកអដើមប៊ីអ្វើការេន ែតត
របស់អយើង ហកលមអការហងទាំស ខភាព
ដល់េនក ន៊ិងទាក់ទងេនកអៅអពលចា ំ
បច់។ 
ច់។ 

ឧទាហ្រណ៍: អយើងអស្របើព័ត៌មាន
ស ខភាពេំព៊ីេនកអដើមប៊ីចាត់ហចងការ
ពោបលន៊ិងអសវាកមមរបស់េនក។ 

ែិកកយប័ស្រតអសនើស ំ
ការបង់ស្របក់
សស្រមាប់អសវាកមម
របស់េនក 

• អយើងអាចអស្របើន៊ិងហចករំហលកព័ត៌មានស ខ
ភាពរបស់េនកអដើមប៊ីអសនើស ំការបង់ស្របក់
ន៊ិងទទួលបនការទូទាត់ព៊ីគំអរងស ខ
ភាពឬកហនលងអនេងអទៀត។ 
 

ឧទាហ្រណ៍: អយើងនតល់ព័ត៌មាន
ស ខភាពរបស់េនកដលគ់ំអរងេ ៊ិន
សួរិនស៍របសេ់នក អដើមប៊ីទូទាត់នងល
អសវាកមមរបសេ់នក។ 

បនតអៅទំព័័រអស្រកាយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\  

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៧ 



 
 

អតើអយើងអាចអស្របើឬហចករំហលកព័ត៌មានស ខភាពរបស់េនកយា៉ា ងដូចអមតចហដរ? 
អយើងស្រតូែបនេន ញ្ញា តឬតស្រមូែឱ្យហចករំហលកព័ត៌មានរបស់េនកតាមែិ្៊ីអនេងអទៀត - ជា្មមតាតាមែិ្៊ី
ហដលរួមចំហណកដល់េតាស្របអយាជនស៍ាធារណៈ ដូចជាស ខភាពសាធារណៈន៊ិងការស្រសាែស្រជាែ។ 
អយើងស្រតូែបំអពញលកេខណឌ ជាអស្រចើនតាមចាប់ម នអពលអយើងអាចហចករំហលកព័ត៌មានរបសេ់នកសស្រមាប់
អោលបំណងទាំងអនេះ។ សស្រមាប់ពត័ម៌ានបហនាមសមូអមើល: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html 

ជួយអោេះស្រសាយបញ្ញា ស ខ
ភាពន៊ិងស ែតា៊ិភាពសាធារ
ណៈ 

• អយើងអាហចករំហលកព័ត៌មានេំព៊ីស ខភាពរបស់េនកចំអ េះសាា នភាព
មួយចំនួនដូចជា: 

• ការ រជំង ឺ
• ជួយស្របមូលនល៊ិតនលហដលមានបញ្ញា ចូលែិញ 
• រយការណ៍ព៊ីថាន ំហដលមានស្របត៊ិកមមម៊ិនលអ 
• រយការណ៍ព៊ីការរំអលាភបំ ន ការអ្វសស្របហហ្ស ឬេំអពើ

ហ្៊ិងាកនុងស្រគសួារ 
• ទប់សាក ត់ឬកាត់បនាយការគំរមកំហហ្ង្ៃន់្ៃរចំអ េះស ខ

ភាពឬស ែតា៊ិភាពរបស់មន សេទូអៅ 

អ្វើការស្រសាែស្រជាែ • អយើងអាចអស្របើឬហចកចាយព័ត៌មានរបស់េនកសំរបក់ារស្រសាែស្រជាែស ខ
ភាព។ 

អោរពតាមចាប ់ • អយើងនឹងហចករំហលកព័តម៌ានេំព៊ីេនកស្របស៊ិនអបើចាបរ់បស់រដាឬសហ្
ព័នធតស្រមូែឱ្យមាន របប់ញ្ជូលទាំងនាយកោា នស ខាភ៊ិបលន៊ិងអសវា
កមមមន សេ ស្របស៊ិនអបើអគចង់ដឹងថាអយើងកំព ងអោរពចាប់ឯកជន
សហ្ព័នធរឺេត។់ 
។ អ្លើយតបអៅនងឹការអសនើស ំ

ការបរិចាច គសរើរងគន៊ិងជាល៊ិ
កា 

• អយើងអាចហចករហំលកព័តម៌ានស ខភាពេំព៊ីេនកជាមួយនឹងេងគការនគត់
នគង់សរើរងគ។ 

 
 

 

 

ការអស្របើន៊ិងបអញ្ចញព័ត៌មានរបស់អយើង 

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៨ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html


អ្វើការជាមួយេនកស្រតួតព៊ិន៊ិ
តយស ខភាពឬនាយកព៊្ិ ៊ី
ប ណយសព  

• អយើងអាចហចករហំលកព័តម៌ានស ខភាពជាមួយសាាប័នេនកស្រតតួព៊ិន៊ិតយ
ស ខភាព ឬនាយកព៊្ិ ៊ីប ណយសពអៅអពលហដលប គគលណាមាន ក់
សាល ប់។ 
 អោេះស្រសាយសំណងរបស់

កមមករ, ការេន ែតតចាប ់
ន៊ិងសំអណើរបស់រោា ភ៊ិបល
ដនទអទៀត  

• អយើងអាចអស្របើឬហចកចាយព័ត៌មានស ខភាពេំព៊ីេនក: 
• ចំអ េះបណត ឹងទាមទារសំណងរបសក់មមករ 
• សស្រមាប់អោលបំណងេន ែតតចាបឬ់ជាមួយមស្តនត៊ីេន ែតតចាប់ 
• ជាមួយនឹងភាន ក់ង្ហរស្រតតួព៊ិន៊ិតយស ខភាពសស្រមាប់សកមមភាព
ហដលបនេន ញ្ញា តអោយចាប់ 

• សស្រមាប់ម ខង្ហររបស់រោា ភ៊ិបលព៊ិអសស ដូចជាអយាធា សនត៊ិ
ស ខជាត៊ិ ន៊ិងអសវាការ រស្របធានា្៊ិបត៊ី 

អ្លើយតបនឹងបណត ឹង ន៊ិង
សកមមភាពនលូែចាប ់

• អយើងអាចហចករហំលកព័តម៌ានស ខភាពេំព៊ីេនកកនុងការអ្លើយតបអៅ
នឹងការបង្ហគ បរ់បស់ត លាការឬរដាបល ឬកនុងការអ្លើយតបអៅនឹង
ដ៊ីកាបង្ហគ ប់។ 

•  
- តាមការកំណត់អោយ HIPAA, អេអសៀនប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ីកហហ្៊ែលហែរហែនឈ័រ, េ ៊ិនស៍. (APHCV) 

ម៊ិនបអងកើតឬហងរកាកំណត់ស្រតាននការពោបលស ខភាពនលូែច៊ិតតអនាេះអទ ។ 
- បហនាមព៊ីអលើ HIPAA, ភាពឯកជនរបស់េនកជំងឺ APHCV ស្រតូែបនការ រអស្រកាមការសមាៃ ត់នន
ចាប់ព័ត៌មានអែជជសាស្តសត (CMIA)។ CMIA គឺជាចាប់របស់រដាហដលរកាការ រការសមាៃ ត់ព័ត៌ 
មានអែជជសាស្រសតហដលកណំត់េតតសញ្ញា ណជាលកេណៈប គគល ហដលបននតល់អោយេនកហងរកាស ខភាព។ 
- APHCV នឹងស ំការេន ញ្ញា តជាលាយលកេណ៍េកេររបស់េនកស្រគប់អពលហដលអយើងបង្ហា ញលទធនល
ននការអ្វើអតសតអមអរគអេដស៍ អយើងនឹងម៊ិនស ំការេន ញ្ញា តល េះស្រតាហតវាជាការបង្ហា ញអចញអោយមាន
ការេន ញ្ញា តព៊ីចាប់។ 
- APHCV នដល់ឱ្យេនកចូលអៅអស្របើកំណត់ស្រតាអែជជសាស្រសតរបស់េនក ន៊ិងព័ត៌មានស ខភាពអនេងអទៀត
ហដលអយើងមានេំព៊ីេនកជាលកេណៈអេឡ៊ិចស្រតូន៊ិច។ សមូសួរប គគល៊ិកហននកត ម ខរបស់ APHCV េំព៊ី
រអបៀបច េះអ ម្ េះចូលអៅកាន់ APHCV អនស៊ិននតងល "My APHCV" ឬទំនាក់ទំនងមស្តនត៊ី
ស៊ិទធ៊ិឯកជនតាមរយៈអលខ (323) 644-3880 ឬ HIPAA@aphcv.org ។ 
 

 
 
 
 

 

 អសចកត៊ីស្របកាសននការេន ែតតស៊ិទធ៊ិជាឯកជន • ទំព័រទ៊ី៩ 



• អយើងស្រតូែបនតស្រមូែអោយចាប់អដើមប៊ីរកាភាពឯកជនន៊ិងស ែតា៊ិភាពននពត័ម៌ានស ខភាពហដលបន
ការ ររបសេ់នក។ 

• អយើងនឹងស្របបេ់នកឱ្យដងឹភាល មៗស្របស៊ិនអបើមានការរំអលាភបំ នអកើតអឡើងហដលអាចអ្វើឱ្យប៉ាេះ ល់
ដល់ស៊ិទធ៊ិឯកជនឬព័តម៌ានស ែតា៊ិភាពរបស់េនក។ 

• អយើងស្រតូែេន ែតតតាមតនួាទ៊ីន៊ិងការេន ែតតស៊ិទធ៊ិឯកជនហដលបនព៊ិពណន៌ាអៅកនុងអសចកត៊ីជូនដំណងឹ
អនេះន៊ិងនតល់ឱ្យេនកនូែចាប់ចមលងរបស់វា។ 

• អយើងនឹងម៊ិនអស្របើឬហចកចាយព័ត៌មានរបស់េនកអស្រៅព៊ីការព៊ិពណ៌នាអៅទ៊ីអនេះអទ ល េះស្រតាហតេនកស្របប់
អយើងថាអយើងអាច តាមការសរអសរជាលាយលកេណ៍េកេរ។ េនកអាចផ្លល ស់បដូរគំន៊ិតរបស់េនកអៅ
អពលណាក៏បន ស្របស៊ិនអបើេនកស្របបអ់យើងថាអយើងអាចអ្វើបន។ ស្របស៊ិនអបើេនកបតូរគំន៊ិតសូមស្របប់
ឱ្យអយើងដឹងជាលាយលកេណ៍េកេរ។ 

សស្រមាប់ព័តម៌ានបហនាមសូមចូលអៅកាន់:www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ 

understanding/consumers/noticepp.html 
 

ការផ្លល សប់តរូលកេខណឌ ននអសចកត៊ីជនូដណំងឹអនេះ 
អយើងអាចផ្លល ស់បតូរលកេខណឌ ននអសចកត៊ីជូនដំណឹងអនេះអហ្ើយការផ្លល ស់បតូរនងឹេន ែតតចំអ េះព័តម៌ានទាំង
េស់ហដលអយើងមានេំព៊ីេនក។ អសចកត៊ីជូនដំណឹងងម៊ីអនេះនឹងមានតាមការអសនើស ំអៅកនុងការិយាលយ័របស់
អយើងន៊ិងអៅអលើអែបសាយរបស់អយើង។ 
អសចកត៊ីជនូដណំងឹេពំ៊ីការេន ែតតស៊ិទធ៊ិឯកជនអនេះេន ែតតចអំ េះទ៊ីតាំងដចូខាងអស្រកាម 
APHCV-Belmont Health Center: 180 Union Place, Los Angeles, CA 
90026 
APHCV-El Monte/Rosemead Health Center: 9960 Baldwin Place, El 
Monte, CA 91731 
APHCV-John Marshall High School Health Center: 3939 Tracy Street, 
Los Angeles, CA 90027 
APHCV-Los Feliz Health Center: 1530 Hillhurst Ave., Los Angeles, CA 90027 
 
Asian Pacific Health Care Venture, Inc. 
Administrative Office 
4216 Fountain Avenue 
Los Angeles, CA 90029 
www.aphcv.org 

 សស្រមាប់សណួំរឬព័ត៌មានបហនាមេពំ៊ីឯកសារអនេះសូមទាកទ់ង:  
មស្តនត៊ីស៊ិទធ៊ិឯកជន:(323)644-3880 រឺ HIPAA@aphcv.org 

 កាលបរិអចេទមានស្របស៊ិទធភាពចាប់ព៊ី: July 1, 2019           Khmer 
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