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္ ရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားခ်က္က်င့္ထံုးမ်ားကို အသိေပးခ်က္၊ လူနာ၏ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ စိုးရိမမ
္ ႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ ေပးသူ
စံႏန
ႈ ္းမ်ား၊ အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္

ကိုယေ
္ ရးကိယ
ု ္တာ လွ်ဳိ ႔၀ွက္ထားခ်က္က်င့္ထံုးမ်ားကို အသိေပးခ်က္-
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ယခုအသိေပးခ်က္သည္ သင္၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္၊ အသိေပးမည္ႏွင့္ သင္မွ မည္သို႔ သိ႐ွိႏိုင္မည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။
ဤ ‘ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ အသိေပးစာ’ တြင္ ေအာက္ပါတိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္− Walmart က်န္းမာသန္စမ
ြ း္ ေရး ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ား၊ Sam အဖြဲ႕
က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Walmart ေဆးဖက္ဆို္င္ရာ၊ သြားဖက္ဆုိင္ရာ၊ စကၡဳအျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာႏွင့္ အမူအက်င့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ား အပါအဝင္ Walmart က်န္းမာေရး႐ွိ
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ပါတနာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ စနစ္တစ္က်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။
ဤအသိေပးစာက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Walmart ႏွင့္ Walmart က်န္းမာေရး ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ပါတနာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Walmart ႏွင့္ Sam အဖြဲ႕ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ Walmart သို႔မဟုတ္ Sam
အဖြဲ႕ ေဆးဆိုင္၊ အျမင္အာ႐ံုစင္တာ၊ မ်က္မွန္ႏွင့္ ေဆးခန္းေနရာမ်ားကဲ့သို႔ ထိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။
သင့္ကုသမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ၿပီး ၎ကိုအကာအကြယ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ (“PHI”) ၏ လံုျခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား၊ သင့္ PHI ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လံုျခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ဤအသိေပးစာကို လူၾကီးမင္းအားေပးရန္ႏွင့္ သင့္ PHI လုံျခံဳမႈမ႐ွိျခင္း အပါအဝင္ မည္သည့္လုံျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္မႈကိုမဆို သတင္းေပးပို႔ရန္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားပါသည္။
လက္ရွိအသိေပးခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လိုက္နာရပါမည္။
သင့္ခြင္ျ့ ပဳခ်က္ မလိအ
ု ပ္ေသာ PHI ကို အသုးံ ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား- 1. ကုသမႈအတြက။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ေဆးမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးကုထံုး စီမံခန႔္ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းကဲ့သို႔
ကုသမႈရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ PHI ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆး၀ါးကုသေပးေနေသာ သမားေတာ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ မ်က္စိကုသမႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ားထံသို႔ သင္၏ PHI ကို အသိေပးေကာင္း အသိေပးႏုိင္ပါသည္။ 2. ေငြေပးေခ်ျခင္းအတြက။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အျခား
အက်ံဳးဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ားက ေငြေတာင္းခံလႊာပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္၊ သင့္အာမခံကုမၸဏီ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႕တို႔ထံမွ ေငြေပးေခ်မႈ လက္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင္၏ PHI ကို အသံုးျပဳေကာင္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၎တြင္ ျပည္နယ္ Medicaid၊ Medicare သို႔မဟုတ္
အျခားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ အာမခံအက်ံဳးဝင္မႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းဝင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ၿပီး က်သင့္ပမာဏကို ရယူေပးမည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို အသိေပးျခင္းတို ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 3.
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ တြက။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ သင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ ႐ွိေသာ သို႔မဟုတ္ ႐ွိခဲ့ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကို အေၾကာင္းၾကားေကာင္း ၾကားႏုိင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ ရ႐ွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 4. ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို စုေပါင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားအတြက။္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္တစ္က်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု စီ၏
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး PHI ကို
မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။. အထူးသျဖင့္ Walmart က်န္းမာေရး ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ပါတနာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ ဤရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္းေကာင္း၊ Walmart သို႔မဟုတ္ Sam အဖြဲ႕
ု ၊္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအေၾကာင္း သင့္ထံသ႔ို ဆက္သယ
ြ ္ေျပာဆိုျခင္း။
က်န္းမာသန္စြမ္းေေရးတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း PHI ကို မွ်ေဝႏိုင္သည္။ 5. သို့ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ထုတ္ကန
သင္၏ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ သင္၏ PHI ကို အသံုးျပဳႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား သတိေပးရန္၊
ရ႐ွိႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား အၾကံျပဳရန္၊ ေဆးဝါးကုထံုး စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုး ကုထံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆက္တင္မ်ား အေၾကာင္း
ု ဟုတ္ သင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မအ
ႈ တြက္ ေပးေခ်မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သူမ်ား။
သင့္အားအသိေပးရန္ သင္၏ PHI ကို အသံုးျပဳႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 6. သို့ သင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သိ႔မ
ထုတ္ေဖာ္မႈကို သင္သေဘာတူသည္ဟု မွတ္ယူလ်က္ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆိုပိုင္ခင
ြ ့္ သင့္တြင္႐ွိေသာ္လည္း မျငင္းဆိုထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ရန္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ အေျခအေနမွ ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ မိသားစုဝင္၊ အျခားေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုုတ္ သင့္ေဆးဝါးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ေပးေခ်မႈတြင္
ု ပ္သည့္အေလွ်ာက္။ ဖယ္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ဥပေဒအရ လိုအပ္လာပါက သင္၏
ပါဝင္သည့္ သင္သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား သင့္ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 7. ဥပေဒအရ လိအ
PHI ကို အသိေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 8. က်န္မားေရးသိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ၾကီးေလးသည့္ အႏၲရာယ္မွ တားဆီးရန္။ ပုဂဳၢိ လ္တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ဆိုး႐ြားေသာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လိုအပ္သည့္အခါ သင္၏ PHI ကို အသံုးျပဳႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 9. က်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္မႈ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားအတြက။္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္
လိုင္စင္ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ စနစ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈတာဝန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကဲ့သို႔
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈတာဝန္ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 10.
ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး။ ေရာဂါ၊ ထိခိုက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ျငႇင္းပမ္းမႈ၊ ဥေပကၡာျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ေခၚယူမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တိုင္ၾကားျခင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ သင္၏ PHI ကို
ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 11. အဘို့ တရားစြဲဆျို ခင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက။္ တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အမိန္႔စာကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္အေၾကာင္း သင့္ကိုေျပာျပရန္
သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အမိန္႔ တစ္ခု ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းထားလွ်င္ ဆင့္ေခၚစာ၊ ႐ွာေဖြရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ သင္၏ PHI ကို
ု ဲ့သို႔
ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 12. ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပရဝုဏ္အတြင္း႐ွိ ဒုစ႐ိုက္မႈကို တိုင္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းတိ႔က
အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ သင့္ PHI ကို ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အရာ႐ွိထံသို႔ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 13. အထူး အစိးု ရလုပင
္ န္းမ်ားအတြက။္ သင္၏ PHI ကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို္ႏိုင္သည္မွာ-: (1) သင္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လိုအပ္လာပါက၊ (2) သင္သည္ အက်ဥ္းသား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္က်ေနသူျဖစ္ပါက၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိထံသို႔၊ (3) အခ်ိဳ႔အေျခ အေနမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ၊ (4) ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္၊ (5)
သမၼတ၊ အျခားအာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ဖယ္ဒရယ္အရာရွိမ်ားထံ။ 14. အလုပ္သမားမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက။္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး
သို႔မဟုတ္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 15. အဘို့ ကိယ
ု ္တင
ြ ္းအဂၤါႏွင့္ တစ္႐ဴွ း လွဴဒါန္းမႈ။ ကိယ
ု ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း လွဴဒါန္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျခင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ရယူသည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 16.
ေသမႈခင္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ နာေရးစီစဥ္သူမ်ားအတြက။္ အသုဘကိစၥ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားသူ၊ ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းေရးအရာ႐ွိ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒကို
လိက
ု ္နာသည့္ ကုသမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသူတို႔ထံသို႔ သင့္ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 17. ကုိယ္ေရးကိုယစ
္ ားလွယမ
္ ်ား။ မိဘ၊ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းခြင့္႐ွိသူ သို႔မဟုတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ သင့္အေမြဥစၥာကို ေဆာင္႐ြက္ပိုင္သူကဲ့သို႔ သင့္ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရ႐ွိထားသူထံသို႔ သင့္ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ 18. ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းအတြက္ သက္ေသ။ ဥပေဒက
သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၊ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ အသက္မျပည့္ေသးသူ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးထားေသာ အက်ံဳးဝင္သည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ခြင့္ျပဳထားပါက ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းသားေလာင္းလ်ာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသို႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းအတြက္ သက္ေသကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
သင့္ခြင္ျ့ ပဳမႈ လိုအပ္သည့္ PHI အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္မမ
ႈ ်ား- 1. PHI ေရာင္းခ်မႈ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခြင့္ျပဳမထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ HIPAA က ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း သင့္ PHI ကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္
သြယ္ဝိုက္၍ ေငြေၾကးႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 2. စိတ္ပညာကုထုးံ မွတစ
္ ုမ်ား။ ကန႔္သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ ေဆြးေႏြးသည့္ စက္႐ွင္တစ္ခုအတြင္း သင္၏
စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို စိတ္ေရာဂါ ကုသမႈပညာ႐ွင္က မွတ္သားထားသည့္ မွတ္စုမ်ားအား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ အသုံးျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 3. ေဈးကြကထ
္ ိုးေဖာက္ျခင္း။ သင္၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ PHI ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ 4. သုေတသန ရည္႐ြယခ
္ ်က္မ်ား။
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ထံမွ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ ကန႔္သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သုေတသန ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္ PHI
ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။. ဤအသိေပးခ်က္တြက္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ သင္၏ PHI အား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသား၍ အခ်ိန္မေ႐ြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပဳလုပ္ထားၿပီးသည္မ်ားကလြဲ၍ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ရပ္သြားပါမည္။ HIPAA ထက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္ မည္သည့္ဥပေဒကိုမဆိုလည္း လိုက္နာရပါမည္။
သင့္ PHI ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ ေအာက္ပါလုပပ
္ ိုငခ
္ င
ြ ္မ
့ ်ား ႐ွပ
ိ ါသည္- 1. သင့္ PHI ကို ကုထံုး၊ ေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သင့္ကုသမႈတြင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကုသမႈအတြက္ ေပးေခ်မႈတြင္ ပါဝင္သူ တစ္စံုတစ္ဦးထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္ PHI ကို
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအေပၚ ကန႔္သတ္ထားရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သေဘာတူညီရန္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သေဘာတူပါက အေရးေပၚအေျခအေနအခ်ိဳ႕ႏွင့္
ဥပဒအရ လိုအပ္ခ်က္မွလြဲ၍ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း လိုက္နာပါမည္။ 2. အျပည့္အဝ (ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္) ေပးေခ်ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးအတြက္ သင္၏ PHI အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ သင္သည္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 3. သင္၏ ေဆးကုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ အဆင္ေျပပါက သင္သည္ မိတၱဴကို ရရွိၿပီး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္
အဆိုပါမွတ္တမ္းတြင္ ေဆးအညႊန္းႏွင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ က်သင့္ေသာ စရိတ္ကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းဆိုေကာင္းျငင္းဆိုႏိုင္သည္၊ ထိုအခါ ျငင္းဆိုမႈအတြက္ ျပန္သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ 4. ၎သည္ မမွန္ကန္ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုလွ်င္ ထို PHI ကို

က်န္းမာေနထိင
ု ေ
္ ကာင္မြ န္ေရး အသိေပးခ်က္: ကိုယေ
္ ရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားခ်က္က်င့္ထံုးမ်ားကို အသိေပးခ်က္၊ လူနာ၏ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ စိုးရိမမ
္ ႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ ေပးသူ
စံႏန
ႈ ္းမ်ား၊ အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္

ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပံ့ပိုးရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ေပးရပါမည္။ PHI သည္ မွန္ကန္ၿပီး ျပည့္စံုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ PHI ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူက သို႔မဟုတ္ သူ႔အတြက္ သိမ္းမထားလွ်င္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းဆိုလွ်င္ သေဘာမတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းခြင့္ ႐ွိပါသည္။ သင္က မျပည့္စံု သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အရာ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ထုတ္ေဖာ္သည့္အခါတြင္, သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သင့္ကုသမႈမွတ္တမ္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါမည္။ 5. သင့္ PHI အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ စာရင္းကို သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ
ကုသမႈ၊ ေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခားျခြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ သင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ စာရင္းျဖစ္ပါသည္. သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုသည့္ရက္စြဲမွ ေျခာက္ႏွစ္ထက္ပို၍ မမ်ားရပါ။
6. ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္ကိုဆက္သယ
ြ ္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ သင့္အား အလုပ္ခြင္အတြင္းသာ
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာလိပ္စာႏွင့္ စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင္ေရးသားေတာင္းဆိုရာတြင္ သင့္အား မည္သည့္ေနရာတြင္
မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုသည္ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံပါမည္။ အဆိုပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အသံုးခ်လိုပါက သင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေသာ Walmart သို႔မဟုတ္
Sam အဖြဲ႕ေနရာမ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုစံလႊာ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ HIPAA လိုက္နာမႈ၊ Walmart Inc., 2608 SE J Street, Mailstop 0230, Bentonville, AR သို႔ ေရးသားေတာင္းဆိုမႈ
ေပးပိ႔ျု ခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 72716-0230 သိ႔ု ေပးပိ႔ပ
ု ါ။ ဤအသိေပးခ်က္ စာ႐ြက္မိတၱဴကို သင့္ Walmart သို႔မဟုတ္ Sam အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါအြန္လိုင္းလိပ္စာတြင္ ရယူႏိုင္သည္https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/.
ယခု ကိုယေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအမူအက်င့္မ်ား အသိေပးခ်က္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား- ဤအသိေပးခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ ႐ွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေသာ PHI တြင္
အသစ္ျပင္ထားေသာ အသိေပးခ်က္ သက္ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ႐ွိပါသည္။ လက္ရွိ အသိေပးခ်က္မိတၱဴကို ေၾကညာထားပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိေပးခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပါက
သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ အသစ္ျပင္ထားေသာ အသိေပးခ်က္ မိတၱဴကို ရယူႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါအြန္လိုင္းလိပ္စာတြင္ ရယူႏိုင္သည္- https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/.
ပိုမသ
ို ိရရ
ွိ န္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခက္အခဲျပႆနာ သတင္းပိ႔ရ
ု န္- ဤအသိေပးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက HIPAA လိုက္နာမႈ၊ Walmart Inc., 2608 SE J Street, Mailstop 0230, Bentonville, AR သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
72716-0230 သို႔မဟုတ္ (800) WAL-MART ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သင္၏ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္လွ်ိဳ႔၀ွက္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုယူဆပါက အထက္ပါလိပ္စာရွိ Health & Wellness HIPAA
စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအရာရွိထံျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူရပိုင္ခြင့္မ်ားရံုးရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန အတြင္းေရးမွဴးထံျဖစ္ေစ လက္တု႔ံျပန္မႈ မခံရဘဲ စာေရးတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

လူနာ၏အခြင့အ
္ ေရးမ်ား- ဝန္ေဆာင္ေပးသူ၏ တာဝန္မ်ား- 1. ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လာေရာက္ျပသမႈအၾကိမ္အေရအတြက္ စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
စည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ေပးအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ/၀န္ေဆာင္မႈ အျပင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္အေပၚ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း ၾကိဳတင္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 2. ကုသမႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
ရံဖန္ရံခါ ျပဳျပင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ျခင္း။ 3. ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ
အျပည့္အ၀အသိေပးျပီးေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း။ 4. ေပးအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးဆပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ/ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္
အသံုးျပဳသူ/လူနာ မွ ေပးအပ္ရမည့္ စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုသမႈ မေပးမီတြင္ စာျဖင့္ေရာ ႏႈတ္ျဖင့္ပါ သိထားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျျခင္း၊ 5. မိမိ၏ပို္င္ဆိုင္ႏွင့္
မိမိကို ေလးစားမႈ၊ ညွာတာမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံျပီး အသံုးျပဳသူ/လူ နာ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ကြဲျပားမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ 6. ေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲျခားစိစစ္မႈျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား သိရွိႏိုင္ျခင္း။
7. မညွာမတာဆက္ဆံျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းခံရွာမရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားအပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုငး္
ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ/လူနာ၏ ပစၥည္းမ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ျခင္း။ 8. ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ
ေလးစားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ ေစာဒကတက္/တိုင္ၾကားျခင္း၊ ေပၚလစီေျပာင္းရန္၊ ၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ျပဳစုမႈ/ဝန္ေဆာင္မႈေျပာင္းရန္တို ႔ကို အကန္႔အသတ္၊
အေႏွာင့္အယွက္၊ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္မႈမရွိဘဲ အၾကံျပဳျခင္း။ 9. ေပးအပ္သည့္ (ေပးအပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္) ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေန
သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေလးစားရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း အေပၚ ေစာဒကတက္ျခင္း/တိုင္ၾကားျခင္း။ 10. ကုသေပးမည့္ သမားေတာ္အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း။ 11. ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူ/လူနာ၏
မွတ္တမ္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္သီးသန္႔ ထားရွိျခင္း။ 12. ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္
ဤအဖြဲ႔အစည္း၏ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိထားျခင္း၊ 13. သမားေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ
ရရွိျျခင္း။ 14. အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ ရည္ညႊန္းခံရသည့္အခါ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ သိရွိထားျခင္း။ 15. မိမိ၏တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အစံု သိရွိထားျခင္း။ 16.
အဖြဲ႔အစည္းမွ စီစဥ္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္း။. လူနာ၏ တာဝန္မ်ား- 1. သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ/
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဆီေလ်ာ္ပါက သင္၏ လက္ရွိက်န္းမာေရး၊ ေဆး၀ါး၊ ဓာတ္မတည့္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္လက္မ်ားကို ျပည့္စံုတိက်စြာ ေပးအပ္ရန္။ 2. ေနအိမ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအအ စီအစဥ္
ခ်မွတ္ေရးဆြဲမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဥပမာ သင္၏ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တို႔တြင္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းႏွင့္ သင္တတ္ႏိုင္သည့္
အခါ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 3. ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္းရန္။ 4. သင္၏ ကိရိယာ၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္၊ 5. သင္ဖ်ားနာပါက သင္၏ သမားေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအား အသိေပးရန္။ 6. သင္ေနထိုင္ရာလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္။ 7. ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာႀကံဳရပါက အသိေပးရန္။ 8. သင့္အတြက္ ေဆးညႊန္းျခင္းကို သင္၏
သမားေတာ္၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမွ ျပင္ဆင္လိုက္ပါက သို႔မဟုတ္ ရပ္လုိက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးရန္။ 9. ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ေပၚလစီအား ျငင္းပယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ ကၽြန္ုပ္တို႔ကုိ အသိေပးရန္။
၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူသ၏
ူ ပူပန္မမ
ႈ ်ား- ကၽြႏ္ုပ္တ႔က
ို ုိ (800) WAL-MART တြင္ ဆက္သြယႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္။ သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ရရွိသည္မွ ငါးရက္အတြင္း ထိုသို႔ရရွိေၾကာင္း သင့္အား တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊
ဖက္စ္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။ သင့္ေမးျမန္းဆက္သြယ္မႈအတြက္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ျပကၡဒိန္ရက္ 14 ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးအပ္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုသမႈမ်ားတြင္ လိမ္ညာမႈႏွင့္ တလြဲသံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (800) WAL-MART သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္အတြက္ ေျဖရွင္းမႈမရွိပါက (919)785-1214 သို႔ (855) 937-2242 ရွိ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူမႈေကာ္မရွင္ (ACHC)႔ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 1-(800) 447-8477 ရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုးံ သို႔လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
Medicare DMEPOS အေထာက္အပံ့ေပးသူ စံႏႈနး္ မ်ား- Wal-Mart Stores, Inc. မွ သင့္ကို ေပးအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့/္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္က်င့္ထံုးမ်ား အပိုဒ္ 424.57(c) ပါ ပုဒ္မ 42
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေထာက္အပံ့ေပးသူ စံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ျဖစ္ရပါသည္။ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္ (ဥပမာ၊
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