આરોગ્ય માહિતી શેર કરવા માટે અધિકત
ૃ તા
[મેહરબાની કરી ને છાપો]

આ ફોમન
્મ ો ઉપયોગ તમારી સુરક્ષિત આરોગય માહહતી ("PHI") શેર કરવા માટે થાય છે જયાાં ફેડરલ અને રાજય ગોપનીયતા
કાયદા દ્ારા આવશયક છે . તમારી અધિકૃતતા PerformCare ને તમે પસાંદ કરે લ વયક્ત(ઓ) અથવા સાંસથા(ઓ) સાથે તમારી
PHI શેર કરવાની માંજૂરી આપે છે . તમે વયક્ત(ઓ) અથવા સાંસથા(ઓ) ને તમારી PHI ને PerformCare સાથે શેર કરવાની
માંજૂરી આપવાનુ ાં પણ પસાંદ કરી શકો છો. તમે PerformCare ને ધવનાંતી સબધમટ કરીને કોઈપણ સમયે આ અધિકૃતતા રદ
કરી શકો છો. વધુ સ ૂચનાઓ માટે 1-877-652-7624 (TTY 1-866-896-6975) પર સભય સેવાઓની સાંપક્મ કરો.
ભાગ A. સભ્યની માહિતી: (વ્યક્તગત જેની PHI વિેંચવામાં આવશે)
સભયનુ ાં પ્રથમ નામ:

મધય આદ્ાષિર:
સભય ID (ID કાડ્મ જુઓ):

અટક:
સભય સટ્ીટ સરનામુ:ાં
શહેર:
સભયની જનમ તારીખ:

રાજય:

ધપન કોડ:

હદવસનો ટે ક્લફોન નાંબર (ધવસતાર કોડ સાથે):

ભાગ B. લેનાર: (વયક્ત અથવા સાંસથા કે જે તમારી PHI પ્રાપત કરશે)
નીચે આપેલા વયક્ત અથવા સાંસથાને મારી PHIને પ્રાપત કરવાનો અધિકાર છે :
શુાં તમે નીચેની વયક્ત અથવા સાંસથાને તમારી PHI ને અમારી સાથે શેર કરવા માાંગો છો? □ હા
પ્રથમ નામ:

□ ના

અટક:

સાંસથાનુ ાં નામ (જો લાગુ હોય તો)
સરનામુ:ાં
શહેર:

રાજય:

ધપન કોડ:

ટેક્લફોન નાંબર (ધવસતાર કોડ સાથે):
ાં :
ભાગ A માાં સભય સાથે સાંબિ
ભાગ C. PHI ન ંુ વર્ણન શેર કરવ:ંુ
કયા પ્રકારની PHI શેર કરી શકાય છે તે અમને જણાવો. તમે ઇચછો તેટલા બો્સને ક્ચહ્નિત કરી શકો છો. ઓછામાાં
ઓછાં એક બો્સ પસાંદ કરવુાં આવશયક છે .
□ સંપ ૂર્ણ રે કોર્ણ . મારા આરોગય સાંભાળના લાભો અને સેવાઓ માટે ની જોગવાઈ અને ચુકવણીથી સાંબધાં િત તમામ
PHI. મનોરોગક્ચહકતસાની નોંિોને શેર કરવા માટે સાંઘીય કાયદા અનુસાર એક અલગ અધિકૃતતાની જરૂર હોય છે .
ુ
□ ધવશેષ રેકોર્ણ . કેટલાક કા્યદાઓ મજબ
તમારે અમકુ PHI ને શેર કરવા માટે ધવધશષટ પરવાનગી આપવાની જરૂર િો્ય છે .
ૃ ા કરી જે PHI શેર કરવા ્યોગ્ય છે તે માટે નીચેના બો્સ ચચહ્નિત કરો. આ બોકસને ક્ચહ્નિત કરીને, તમે તે પ્રકારની PHI
કપ
ૃ
િરાવતા તમારા બિા રેકોડ્મને શેર કરવાની માંજૂરી આપો છો. જો તમે ફ્ત રેકોડ્મના કોઈ ભાગને શેર કરવાને અધિકત
કરવા માાંગતા હો, જેમ કે ફ્ત એક ધનદાન ધવશેનો રેકોડ્મ, તો નીચે "ફ્ત મયાહ્મ દત માહહતી" ધવભાગ ભરો.
□ આનુવધાં શક માહહતી
□ HIV/એઇડસ
□ કેફી પદાથ્મ અથવા આલકોહોલનો ઉપયોગ
□ માનધસક/વતન
્મ આરોગય
(દદદી દ્ારા હોકસપટલમાાં રહીને લેવાતી સારવાર સહહત)

□ જાતીય રોગ
□ ગભ્મપાત અને પહરવાર ધનયોજન
□ સાંક્રધમત રોગો
□ તમે અમને જે માહહતી સાથે ગુપત રીતે
વત્મવાનુ ાં કહુાં છે

□ ફ્ત મયા્મહદત માહહતી. નીચેના બો્સમાાં, તમે જે PHI ને શેર કરવા માાંગો છો તેન ુ ાં વણ્મન કરો. ઉદાહરણ:
• [તારીખ] પર મારી સેવાથી સાંબધાં િત દાવો.

• [તારીખ] પર મારા દાવાને લગતી અપીલની માહહતી.
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ભાગ C. PHI ન ંુ વર્ણન શેર કરવ:ંુ
કૃપા કરીને તમે જે માહહતીને શેર કરવા માાંગો છો તેન ુ ાં વણન
્મ કરો:

ભાગ D. આ અધિકત
ૃ તાનો િેત ુ
ુ માટે PHI ને શેર કરવા માટે માન્ય છે . (કપ
આ અધિકત
ૃ તા નીચેના િેતઓ
ૃ ા કરીને એક અથવા બંને બૉ્સને તપાસો).
□ મારી સવાસ્થયની જરૂહરયાતો માટે ધનદાન, સારવાર, સાંચાલન અને/અથવા ચ ૂકવણી કરવામાાં સહાય માટે .
અથવા
□ નીચે આપેલા કારણોસર:
જો ઉપર જણાવેલ હેત ુ ધસવાયના કોઈપણ અનય હેત ુ માટે ઉપયોગમાાં લેવાય તો આ અધિકૃતતા અમાનય રહેશે.
ભાગ E. આ અધિકત
ૃ તાની સમાપ્ત તારીખ
ુ માટે PHI ને શેર કરવા માટે માન્ય છે . (કપ
આ અધિકત
ૃ તા નીચેના િેતઓ
ૃ ા કરીને એક બૉ્સને ચચહ્નિત કરો).
□ હુ ાં ઈચછાં છાં કે PerformCare સાથેન ુ ાં મારાંુ કવરે જ સમાપત થાય તેના એક (1) વર્મ પછી અધિકૃતતા સમાપત થાય.
(નીચેની માહહતી જુઓ)*
અથવા
□ નીચેની તારીખ, િટના અથવા શરત* પર:
* આ અધિકૃતતાને રદ કરવા માટે PerformCare ને િટના/શરતની જાણ કરવી આવશયક છે . ઉત્તર કેરોક્લના અને
ન્ ૂ જસસીમાાં, આ અધિકૃતતા એક વર્મ પછી હસતાષિર થયાની તારીખ પછી આપમેળે સમાપત થાય છે , ધસવાય કે
તમે પહેલાની તારીખ પસાંદ કરી હોય. ન્ ૂ હેમપશાયરમાાં, અધિકૃતતા તેની પર હસતાષિર થયાની તારીખના બે વર્મ
પછી આપમેળે સમાપત થાય છે , ધસવાય કે તમે પહેલાની તારીખ પસાંદ કરી હોય. લ્ુઇધસયાનામાાં, જો તમે
આનુવધાં શક માહહતીના શેહરંગની ધવનાંતી કરી રહાાં છો, તો અધિકૃતતાએ સાઇન થયાની તારીખના સાઠ હદવસ પછી
સમાપત થાય છે , ધસવાય કે તમે પહેલાની તારીખ પસાંદ કરી હોય. કોલાંક્બયાના જજલલામાાં, જો તમે માનધસક
સવાસ્થયની માહહતીની વહેચણીની ધવનાંતી કરી રહાાં છો, તો અધિકૃતતા એક વર્મ પછી હસતાષિર થયાની તારીખ
પછી સમાપત થાય છે , ધસવાય કે તમે પહેલાની તારીખ પસાંદ કરી હોય.
ભાગ F. મંજૂરી: તમારે અથવા તમારા વ્યક્તગત પ્રધતધનધિએ આ ફોમ્ણને પ ૂર્ણ કરવા માટે તેના પર િસતાક્ષર કરવા
અને તારીખ લખવી આવશ્યક છે .
હુ ાં સમજુ ાં છાં કે મારી PHI ને શેર કરવા માટે ની આ અધિકૃતતા સવવૈચચછક છે અને તે PerformCare માાં નોંિણી કરવાની,
લાભો માટેની પાત્રતા અથવા દાવાની ચુકવણી માટે ની શરત નથી. હુ ાં સમજુ ાં છાં કે હુ ાં PerformCare ને ધવનાંતી
સબધમટ કરીને કોઈપણ સમયે આ અધિકૃતતાને રદ કરી શકુાં છાં, અને આ અધિકૃતતાને રદ કરવાથી રદ કરવાની
મારી ધવનાંતી પહેલાાં અધિકૃતતા અનુસાર કરવામાાં આવેલ કોઈપણ પગલાાંને અસર થશે નહીં. હુ ાં પણ સમજુ છાં કે
જો હુ ાં આ અધિકૃતતાને રદ કરાંુ છાં, તો હુ ાં તે વયક્ત(ઓ) અથવા સાંસથા(ઓ) ને લાાંબા સમય સુિી મારા PHI ને શેર
કરવા માાંગતો નથી, જે ઉપરના ભાગ B માાં સ ૂક્ચબદ્ધ વયક્ત(ઓ) અથવા સાંસથા(ઓ) ને અલગથી સ ૂક્ચત કરવી
જોઈએ. હુ ાં એ પણ સમજુ છાં કે હુ ાં ઉપર વણ્મવેલ મારા PHI ને પ્રાપત કરનાર વયક્ત અથવા સાંસથા ફેડરલ અથવા
રાજય આરોગય માહહતી ગોપનીયતા કાયદાઓને આધિન નથી, તો તેઓ મારા PHI ને વધુ શેર કરી શકે છે અને તે
હવે ફેડરલ અથવા રાજય ગોપનીયતા કાયદા દ્ારા સુરક્ષિત રહેશે નહીં. હુ ાં એ પણ સમજુ ાં છાં કે હુ ાં અથવા મારા
વયક્તગત પ્રધતધનધિ પાસે આ ફોમ્મની એક નકલ પ્રાપત કરવાનો અને મારા PHI ની સમીષિા કરવાનો અધિકાર છે જે
આ અધિકૃતતાને કારણે શેર કરી શકાય છે .
ુ બ અધિકત
સભ્ય િસતાક્ષર: નીચે િસતાક્ષર કરીને, હું મારા PHI ને શેર કરવાને ઉપર વર્ણવ્યા મજ
ૃ કરં ુ છં.
સભયની સહી (14 વર્મ કે તેથી વધુ ઉંમરના)
અથવા માતાધપતાની સહી:

તારીખ:
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ુ બ અધિકત
વ્યક્તગત પ્રધતધનધિના િસતાક્ષર: નીચે િસતાક્ષર કરીને, હું મારા PHI ને શેર કરવાને ઉપર વર્ણવ્યા મજ
ૃ
કરં ુ છં. વ્યક્તગત પ્રધતધનધિ તે વ્યક્ત છે જેની પાસે કોઈ વ્યક્ત વતી કા્ય્ણ કરવાની કાન ૂની સત્ા િો્ય છે .
ુ ત્યારનામ ંુ અથવા અન્ય કાન ૂની દસતાવેજોની એક નકલ PerformCare ખાતે ફાઇલ પર િોવી જોઈએ અથવા આ
મખ
ફોમ્ણ સાથે સબધમટ કરવી જોઈએ.
વયક્તગત પ્રધતધનધિનુ ાં મોટા અષિરે લખેલ ુાં નામ:
પ્રધતધનધિનુ ાં સરનામુ:ાં
વયક્તગત પ્રધતધનધિની સત્તાનુ ાં વણન
્મ :
વયક્તગત પ્રધતધનધિના હસતાષિર:
તારીખ:

ટેક્લફોન નાંબર:

પ ૂર્ણ થ્યેલ ફોમ્ણ આના પર પરત કરો: Consent Processing Center, P.O. Box 7092, London, KY 40742-7092
ફે્સ નંબર: 1-833-214-2242
આરોગ્ય માહિતી જાિેર કરવા માટે અધિકત
ૃ તામાં ઉમેરો
મૌચખક સંમધત
અમે, નીચે હસતાષિર કરનાર, અમે પ્રમાક્ણત કરીએ છીએ કે ઉપરો્ત ધવભાગ A માાં ઓળખ અપાયેલ સભય આ
અધિકૃતતા પર હસતાષિર કરવામાાં શારીહરક રીતે અસમથ્ણ છે . મૌક્ખક સાંમધત, તેવા દસતાવેજની જરૂહરયાતને
બદલતી નથી, જે દશા્મવે છે કે અનય વયક્ત સભયનો વયક્તગત પ્રધતધનધિ છે , અને આ દસતાવેજને ફ્ત એટલા
માટે બદલી શકશે નહીં, કારણ કે સભય માટે હસતાષિર કરવા અસુધવિાજનક છે .
કારણ:

નીચેના હસતાષિરો સ ૂચવે છે કે:
• આ ફોમ્મ અંગેની માહહતી સભયને જણાવવામાાં આવી હતી.
• સભયએ આ અધિકૃતતામાાંની માહહતીની તેમની સમજણ સ ૂચવી હતી.
• સભયએ મુ્તપણે તેમની સાંમધત આપી હતી.
સભય સાથે સાંચાર કરવાની પદ્ધધત:
□ ફોન
□ વયક્તગત
□ અનય
(કૃપા કરીને સપષટ કરો):
સાષિીનુ ાં મોટા અષિરોમાાં નામ:

સાષિીનુ ાં મોટા અષિરોમાાં નામ:

સાષિીના હસતાષિર:

સાષિીના હસતાષિર:

તારીખ:
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ભેદભાવ કા્યદાની ધવરુદ્ધ છે
PerformCare લાગુ ફેડરલ નાગહરક અધિકાર કાયદાઓનુ ાં પાલન
કરે છે અને જાધત, રાં ગ, રાષટ્ીય મ ૂળ, ઉંમર, અપાંગતા અથવા
ક્લંગના આિારે ભેદભાવ કરત ુાં નથી. PerformCare જાધત, રાં ગ,
રાષટ્ીય મ ૂળ, ઉંમર, ધવકલાાંગતા અથવા ક્લંગને કારણે લોકોને
બાકાત રાખત ુાં નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વત્મન કરત ુાં નથી.
PerformCare એ New Jersey Children’s System of Care દ્ારા
સેવાઓને ઍ્સેસ કરવામાાં ભારા અવરોિો ઘટાડે છે :
• અમારી સાથે અસરકારક રીતે વાતચીત કરવા માટે
ધવકલાાંગ લોકોને મફત સહાય અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે ,
જેમ કે:

સપતાહના સાત હદવસ અમે ઉપલબિ છીએ.
જો તમે માનતા હો કે PerformCare આ સેવાઓ પ્રદાન કરવામાાં
ધનષફળ ગ્ુ ાં છે અથવા જાધત, રાં ગ, રાષટ્ીય મ ૂળ, ઉંમર, અપાંગતા
અથવા ક્લંગના આિારે અનય રીતે ભેદભાવ કરવામાાં આવયો છે ,
તો તમે PerformCareના ગુણવત્તા ધવભાગને મેઇલ અથવા ફોન
દ્ારા, 1-877-652-7624 પર કૉલ કરીને અથવા અહીં લખીને
ફહરયાદ સબધમટ કરી શકો છો:
PerformCare અહીં મોકલો: Quality Department
300 Horizon Center Drive, Suite 306, Robbinsville, NJ 08691

- અનય ફોમમેટમાાં લેક્ખત માહહતી (મોટા ધપ્રનટ,
ઓહડઓ, સુલભ ઇલે્ટ્ોધનક ફોમમેટ, અનય ફોમમેટ).

જો તમને ફહરયાદ દાખલ કરવામાાં મદદની જરૂર હોય, તો
PerformCare નો ગુણવત્તા ધવભાગ તમને મદદ કરવા માટે
ઉપલબિ છે .

- ટે ક્લકોમ્ુધનકેશન સાિન જેમ કે હડવાઇસ ફોર િ
ડેફ (TDD) અને ટે ્સટ ટેક્લફોન (TTY) ધસસટમ જે
વયક્તઓ બહેરા છે , સાાંભળવામાાં અસમથ્મ છે અથવા
બોલવામાાં સમસયા િરાવે છે તેઓ વાતચીત કરવા
માટે ફોનનો ઉપયોગ કરી શકે છે .

તમે U.S. Department of Health and Human Services, નાગહરક
અધિકારની ઓહફસ સાથે ઇલે્ટ્ોધનક રીતે નાગહરક અધિકાર ફહરયાદ
પોટ્મલ, જે https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf પર
ઉપલબિ છે , તે દ્ારા, અથવા અહીં મેઇલ અથવા ફોન કરીને પણ
નાગહરક અધિકાર ફહરયાદ દાખલ કરી શકો છો:

• જેમની પ્રાથધમક ભારા અંગ્ેજી નથી તેવા લોકોને કોઈપણ
હકંમતે ભારા સેવાઓ પ ૂરી પાડવી, જેમ કે:
- લાયકાત િરાવતા દુભાધરયા સેવાઓ.
- અનય ભારાઓમાાં લખેલી માહહતી.
જો તમને આ સેવાઓની જરૂર હોય, તો PerformCare નો
1-877-652-7624 અથવા [TTY (સાાંભળવાની ષિધતવાળા લોકો
માટે ) 1-866-896-6975] પર સાંપક્મ કરો. હદવસના 24 કલાક,

U.S. Department of Health and Human Services 200
Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html પર ફહરયાદ
ફોમ્મ ઉપલબિ છે .

Multi-language interpreter services

Attention: If you do not speak English, language assistance
services are available to you at no cost. Call 1-877-652-7624
(TTY 1-866-896-6975).
Spanish: Atención: Si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-652-7624
(TTY 1-866-896-6975).
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