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यस सू चनापत्रले तपाईको बारे मा रहे को िचिक�ा जानकारीलाई कसरी प्रयोग र खु लासा गन� सिकन्छ भ�े बारे मा र तपाईं ले यस जानकारीको प�ँ च कसरी पाउन स�ु �न्छ भ�े बारे मा वण� न गछ� । कृपया यसलाई �ानपू व�क
समी�ा गनु�होस्
यो गोपनीयता अ�ासह�को सू चनाले िन�िल�खतको गोपनीयताका अ�ासह�लाई �ा�ा गछ� : सं गिठत �ा� हे रचाह �वस्थापनमा बनाइएका र सहभागी भएका Walmart Health & Wellness सं चालनह�,
Sam’s Club Health & Wellness सं चालनह� र Walmart Health �ा� हे रचाह अ�ास र साझेदारी प्रदायकह� सिहत Walmart Health िचिक�ा, द� िचिक�ा, ओ�ोमे ट�ी र �वहारा�क �ा� अ�ासह�
जुन िनमा� ण ग�रएको र एउटा स�िठत �ा� हे रचाह �वस्थामा सहभागी भएको छ । यो सू चना ती �ा� हे रचाह प्रदायकह�को सबै सु िवधा स्थलह�मा र से वाह�मा लागू �न्छ ज�ै , Walmart Health को अ�ास
गन� साझे दारी प्रदायकह� स�ालन गन� Walmart र Sam’s Club स्थान र Walmart वा Sam’s Club औषधालय, �ि� के�, अि�कल र ��िनकको स्थानह� । तपाईं को िचिक�ा जानकारी िनजी हो भ�े कुरा हामीलाई
थाहा छ र हामी यसको सु र�ा गन�मा समिप� त छौं । हामीलाई आव�क �न्छ कानून �ारा तपाईं को सं रि�त �ा� जानकारी (“PHI”) को गोपनीयता कायम रा�, तपाईं लाई तपाईंको PHI को बारे मा हाम्रो कानूनी कत� �
र गोपनीयता अ�ासह� बारे यो सू चना िदन र तपाईं लाई तपाईं को असु रि�त PHI सं ल� गन� कुनै पिन सु र�ा उ��न बारे �रपोट� गन� । हामीले अिनवाय� �पमा हालको सू चनाका सत�ह� पालना गनु�पछ� ।
तपाईंको �ीकृित आव�क न�ने प्रयोग तथा खु लासाह�: 1. उपचारको लािग । हामीले िनधा� �रत औषिधह� िवतरण गन� र औषिध-उपचारको थे रापी �वस्थापन से वाह� उपल� गराउने ज�ा उपचार
प्रयोजनह�का लािग तपाईंको PHI को प्रयोग गन� सक्छौं । हामीले तपाईं को PHI लाई उपचार गन� िचिक�क, प्रदायक, फाम� सी, अफ्था��क प्रदायक र तपाईंको �ा� से वा वा उपचारमा सं ल� अ� �ा� हे रचाह
प्रदायकह�लाई खु लासा गन� सक्छौं । 2. भु�ानीको लािग । हामी र अ� समािव� सं स्था वा �ा� से वा प्रदायकह�ले तपाईं को PHI लाई प्रयोग र खु लासा गन� स�े �नाले िबल गन� र तपाईं, तपाईंको बीमा क�नी वा
तेस्रो प�बाट भु �ान सं कलन गन� सक्छौं । यसमा भना� �स्थित िनधा� रण गरे र हामीलाई िबलह� पे श गन� र ितनु�पन� रकमह� सं कलत गन� म�त गन� सं स्थाह�लाई PHI उपल� गराइ रा� मे िडकेड, मे िडकेयर वा अ�
�ा� योजनाह� माफ�त बीमा यो�ता जाँ चह� स�ालन गन� कुरा समावे श �नसक्छ । 3. �ा� हे रचाह स�ालनह�का लािग। हामीले हाम्रो �ा� हे रचाह काय� ह� र तपाईंको स�� रहे को वा भएको अ�
समािव� सं स्थाह�का �ा� हे रचाह काय� ह�का लािग तपाईं को PHI को प्रयोग र खु लासा गन� सक्छौं। �ा� हे रचाह स�ालनह�मा �ा� हे रचाह से वाह� उपल� गराउने र तपाईं ले गुण�र ग्राहक से वा प्रा�
गन� कुरा सु िनि�त गन� अ�ाव�क िक्रयाकलापह� समावे श छन् । 4. हाम्रो सामू िहक �ा� हे रचाह स��ी काय�ह�का लािग । हाम्रो सं गिठत �ा� हे रचाह �वस्थापन (मािथ �ा�ा ग�रएको) मा सहभागी भएका
प्र�े क समािव� सं स्थाका �ा� हे रचाह प्रदायकह�ले सं गिठत �ा� हे रचाह �वस्थापनसँ ग स���त �ा� हे रचाह स��ी काय� ह� पू रा गन�को लािग एक अका� सँग PHI साझा गन� सक्छन् । िवशेषगरी, यो
उ�े �को लािग Walmart Health अ�ास र साझेदारी प्रदायकह�ले एक अका� सँग र Walmart वा Sam’s Club Health र तन्दु ��ीमा PHI साझा गन� सक्छन् । 5. तपाईंसँग �ा�सँग स���त उ�ादन र सेवाह�को
बारे मा स�ार गन�को लािग । हामीले तपाईंको हे रचाह र स���त िवषयह�को बारे मा स�ार गन�को लािग तपाईं को PHI को प्रयोग वा खु लासा गन� सक्छौं । उदाहरणका लािग, हामीले अपोइ�मे � सम्झाउनीह� उपल�
गराउन, तपाईं लाई उपल� िनरोधक हे रचाह बारे स�ाह िदन, औषिध थे रापी �वस्थापन से वाह� उपल� गराउन वा तपाईं लाई वै क��क उपचार वा हे रचाह से िटङह�को बारे मा सू िचत गन� को लािग तपाईं को PHI को
प्रयोग वा खु लासा गन� सक्छौं। 6. तपाईंको हे रचाह वा तपाईंको हे रचाहको भु�ानीमा संल� ���ह� । यिद तपाईं ले यस खु लासामा सहमित जनाउनु�न्छ भने र तपाईंसँग यसो नगनु�होस् भ�े कुरामा िवरोध गन� अवसर
िथयो भने वा हामीले खु लासा उपयु � छ भ�े कुरामा पे शेवर िनण� यको प�र�स्थितह�बाट िन�ष� गछ� भने, हामीले तपाईंको िचिक�ा हे रचाहमा सं ल� भएका वा तपाईंको हे रचाहको लािग भु �ानी गन� पा�रवा�रक सद�,
अ� आफ�, साथी वा तपाईंले पिहचान गनु�भएको अ� ���को अगािड तपाईंको PHI को खु लासा गन� सक्छौं । 7. कानूनले आव�क गराए बमोिजम । सं घीय, रा� वा स्थानीय कानूनले खु लासा गन� आव�क गराएमा
हामीले तपाईंको PHI को खु लासा गन�छौं । 8. �ा� वा सुर�ा �ने ग�ीर खतरालाई टाढा रा�को लािग । हामीले कुनै पिन ��� वा जनतामा ग�ीर खतरा रोकथाम गन� वा कम गराउन आव�क पदा� तपाईंको PHI
को प्रयोग वा खु लासा गन� सक्छौं । 9. �ा� िनगरानी िक्रयाकलापह�का लािग । हामीले लेखापरी�ण, िनरी�ण र इजाजतपत्र वा �ा� हे रचाह प्रणाली, लाभदायी काय� क्रम र नाग�रक अिधकारह�को िनगरानीका
लािग अ�ाव�क अ� िक्रयाकलापह� ज�ा कानून�ारा अिधकारप्रा� िक्रयाकलापह�का लािग �ा� िनरी�ण िनकायमा PHI को खु लासा गन� सक्छौं । 10. जन �� र सुर�ाको लािग । हामीले रोग, �ित वा
अ�मताह� रोकथाम वा िनय�ण गन�, दु ��वहार, लापरवाही वा घरे लु िहं साको बारे मा �रपोट� गन� र औषिध-उपचारमा �रण वा प्रितकूल प्रितिक्रयाह�को बारे मा �रपोट� गन� ज�ा जन �� र सु र�ा िक्रयाकलापह�का
लािग सरकारको �ीकृितमा तपाईंको PHI खु लासा गन� सक्छौं । 11. अिभयोग र िववादका लािग । हामीले अदालत वा प्रशासिनक आदे शको प्रितिक्रयामा वा उप�स्थित-पत्र, अ�ेषणको अनु रोध वा तपाईं लाई अनुरोधको
बारे मा बताउन वा सु रि�त आदे श प्रा� गन�मा प्रयास ग�रएमा अ� वै ध प्रिक्रयाको प्रितिक्रया तपाईंको PHI को खु लासा गन� सक्छौं । 12. कानू न लागू गन� । हामीले हाम्रो प�रसरमा अपराधको �रपोट� गन� वा वै ध कानून
लागू को सोधपु छह�मा प्रितिक्रया जनाउने ज�ा केही कानून लागू प्रयोजनह�का लािग कानून लागू गन� अिधकारीको अगािड PHI को खु लासा गन� सक्छौं 13. िवशे षीकृत सरकारी प्रकाय�ह�का लािग । हामीले तपाईंको
PHI िन� अवस्थामा खु लासा गन� सक्छौं: (1) सै � आदे श अिधकारीह�ले आव�क गराए अनुसार तपाईं सश� बलको सद� �नु�न्छ भने; (2) तपाईं कैदी हो वा सु धारक सं स्थान वा कानून लागू गन� अिधकारीको
िहरासतमा �नु�न्छ भने; (3) िनि�त अवस्थाह�मा कानू न लागू को अनु रोधको प्रितिक्रयामा; (4) कानूनले आव�क ठहर गरे का राि��य सु र�ा कारणह�का लािग; (5) रा��पित, अ� मा�ता प्रा� ���ह� वा रा�का
िवदे श प्रमु खको सु र�ाका लािग मा�ता प्रा� सं घीय अिधकारीह�लाई । 14. कामदारह�को �ितपू ित� का लािग । हामी कामदारको �ितपू ित� वा समान प्रकारका काय� क्रमह�का लािग तपाईंको PHI को खु लासा गन�
सक्छौं । 15. अंग र त�ुदान गन�को लािग । अनुदान वा प्र�ारोपण प्रयोजनह�का लािग पिन हामी तपाईंको PHI अं गको सरकारी ख�रद वा समान सं गठनह�सँ ग खु लासा गन� सक्छौं । 16. मृ �ु समी�क र दाहसं�ार
अिधकारीह�का लािग। ितनीह�को कत��ह�लाई पू रा गन� स�म �ने उपयु � कानूनको समनु�पमा हामी तपाईं को PHI लाई दाहसं �ार गृह अिधकारी, मृ �ु-समी�क वा िचिक�कको अगािड प्रकट गन� सक्छौं ।
17. ���गत प्रितिनिधह�का लािग । हामी तपाईंको PHI लाई तपाईंको तफ�बाट प्र�ु त �न अिधकार प्रा� ���लाई खु लासा गन� सक्छौं, ज�ै आमाबुवा, कानूनी अिभभावक वा प्रशासक वा तपाईंको भू -स�ि�को
िनवा� हक । 18. खोपको प्रमाणका लािग । उिचत �पमा आमाबुवा/अिभभावक, ब�नमु � नाबािलग वा अ� अिधकृत ����ारा �ीकृत �न्छ भने, हामीले कानून�ारा आव�क भए अनुसार िव�ाथ� वा भावी िव�ाथ�को
बारे मा िव�ालयलाई खोपको प्रमाण उपल� गराउन सक्छौं ।
तपाईंको �ीकृित आव�क �ने प्रयोग तथा खु लासाह�: 1. PHI को िबक्री । तपाईंले हामीलाई गन� नभ�ास� वा HIPAA �ारा �ीकृत न�ँ दास� हामीले प्र�� वा अप्र�� �ितपू ित� का लािग िविनमयमा तपाईंको
PHI को प्रयोग वा खु लासा गन� छै नौ । 2. मनोिचिक�ा िट�णीह� । सीिमत प�र�स्थितह�मा बाहे क, हामीले तपाईंको �ीकृित िबना परामश� सत्रको समयमा तपाईंको कुराकानीको द�ावे िजकरण गन� मानिसक
�ा� पे शेवर�ारा रे कड� ग�रएका नोटह�को प्रयोग वा खु लासा गन� स�ै नौं । 3. बजारीकरण । तपाईं को �ीकृितमा, हामीले बजारीकरण प्रयोजनह�का लािग तपाईंको PHI को प्रयोग वा खु लासा गन� सक्छौं । 4.
अनुस�ानका उ�े �ह� । हामीले अनुस�ान प्रयोजनह�का लािग तपाईं को �ीकृितमा वा सं स्थागत समी�ा प�रषद् को छु ट ज�ा सीिमत प�र�स्थितह� अ�ग�त �ीकृित िबना PHI को प्रयोग वा खु लासा गन� सक्छौं
। सू चनामा �ा�ा गरे बमोिजम भ�ा बाहे क, हामीले तपाईं को अनुमित िबना PHI को प्रयोग र खु लासा गन� छै नौं । तपाईंले कुनै पिन समयमा आफ्नो �ीकृितलाई िल�खतमा र� गन� स�ु�न्छ, जसले हामीले पिहले नै
तपाईंको अनुमितमा काय� वाही गदा� बाहे क तपाईंको �ीकृित�ारा समािव� ग�रएको उ�े �ह�का लािग थप प्रयोग र खु लासा गन� काय� रो�ेछ। हामीले HIPAA भ�ा कठोर कुनै कानू नको पिन पालना गनु�पछ� ।
तपाईंसँग तपाईंको PHI को स��मा िन�िल�खत अिधकारह� छन् : 1. तपाईंले उपचार, भु �ानी, वा �ा� �ाहर स�ालनह� वा प�रवारका सद� वा साथी ज�ा तपाईं को हे रचाह वा �ाहरको लािग भु �ानीमा
सं ल� ���सँ ग PHI मा भएको हाम्रो खु लासाको लािग PHI को खु लासा वा प्रयोगमा प्रितब�ह�को अनुरोध गन� स�ु�न्छ । हामीले सहमित जनाउन आव�क छै न । हामीले सहमित जनाउँ छौ भने, हामीले िनि�त
आक��क अवस्थाह�मा बाहे क वा कानू नले आव�क गराएको ख�मा तपाईं को अनुरोधको अनुपालना गन�छौं । 2. तपाईंले पू ण� �पमा भु �ान (ख�ी बािहरको) ग�रएका से वाह�को स��मा भु �ानी वा �ा�
हे रचाह स�ालनह�लाई पू रा गन� उ�े �ह� भएको तपाईंको �ा� योजनालाई आफ्नो PHI को िनि�त खु लासामा प्रितब�ह�को अनुरोध गन� स�ु �न्छ । 3. सिजलै उ�ादन गन� यो� छ भने, तपाईंले िनरी�ण गरी
आफ्ना िचिक�ा रे कड� ह�को कागज वा िवद् यु तीय प्रितिलिप प्रा� गन� स�ु�न्छ । सामा�तः, यसमा औषिध िनद� श तथा िबिलङ रे कड� ह� पद� छन् । हामीले तपाईं को अनु रोधमा प्रितिक्रया जनाएको यथोिचत शु� िलन
सक्छौं । तपाईं ले अ�ीकरणको समी�ा गन� भनी अनुरोध गन� स�ु �ने अवस्थामा हामीले तपाईंको अनुरोधलाई अ�ीकार गन� सक्छौं । 4. केही PHI गलत वा अपू ण� छ भने तपाईं ले हामीलाई �ो सं शोधन गन�का लािग
अनुरोध गन� स�ु �न्छ । तपाईं ले आफ्नो अनुरोधलाई सहायता गन� कारण िदनु पद� छ । PHI सटीक र पू रा छै न वा हाम्रो �व�स्थत �ा� हे रचाह �वस्थापनमा रहे को यो� प्रदायक�ारा वा का लािग रा�खएको PHI को
भाग होइन भने तपाईंले अनुरोधलाई अ�ीकार गन� स�ु �न्छ । हामीले तपाईंको अनुरोधलाई अ�ीकार गछ� भने, तपाईंसँग असहमितको कथन पे स गन� अिधकार छ । हामीले तपाईं लाई अपू ण� वा गलत लागेका व�ु वा
कथनको खु लासा गदा� समावे श �ने त�रकाले तपाईंको अनुरोध तपाईं को िचिक�ा रे कड� को भाग �नेछ । 5. तपाईं ले आफ्नो PHI का खु लासाह�को लेखा रा� अनु रोध गन� स�ु �्न्छ । यो तपाईंको उपचार, भु �ान वा
�ा� हे रचाह स�ालनह� र कानूनले अनुमित िदएको अ� खच�ह� बाहे कका PHI बाट बनाइएका खु लासाह�को सू ची हो । तपाईंको अनुरोधमा समयाविध उ���खत �नुपछ� , जुन अनुरोध गरे को िमितबाट छ वष�भ�ा
लामो �न स�ै न । 6. तपाईंले हामीलाई िनि�त िविध वा िनि�त स्थानमा स�क� गन�को लािग अनु रोध गन� स�ु�न्छ । उदाहरणका लािग, तपाईंले हामीलाई कामको समयमा वा िभ� िनवासमा वा �लाक काया� लय बाकसमा
मात्र स�क� गन� अनु रोध गन� स�ु�न्छ । तपाईं को िल�खत अनुरोधमा तपाईं कसरी वा कहाँ स�क�मा आउन चाहनु �न्छ भ�े खु लाइएको �नु पछ� । हामीले उिचत अनुरोधह�लाई मा�े छौं । तपाईं ले यीम�े कुनै पिन
अिधकारह�को प्रयोग गन� चाहनु �न्छ भने उपयु � फाराम प्रा� गन� तपाईं का से वाह� उपल� गराउने Walmart or Sam’s Club स्थानमा स�क� गनु�होस् वा HIPAA Compliance, Walmart Inc., 2608 SE J Street,
Mailstop 0230, Bentonville, AR मा िल�खत अनुरोध पे श गनु�होस् । 72716-0230. तपाईं ले यो सू चनाको कागजी प्रितिलिप आफ्नो Walmart वा Sam’s Club बाट वा िन�िल�खत अनलाइनबाट प्रा� गन� स�ु�न्छ:
https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/.
यो गोपनीयता अ�ासह� स��ी सूचनाका प�रवत� नह�: हामीले यो सू चना प�रवत�न गन� र हामीले पिहले नै �व�स्थत गरे को वा भिव�मा प्रा� गन� PHI को लािग सं शोिधत सू चनालाई प्रभाकारी बनाउने
अिधकारलाई आरि�त गछ� । हामीले हालको सू चनाको एक प्रित पो� गन�छौं । यिद हामीले आफ्नो सू चना प�रवत� न गछ� भने, तपाईंले अनु रोध वा िन�िल�खत अनलाइन बापत सं शोिधत सू चनाको प्रितिलिप प्रा� गन�
स�ु�न्छ: https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/.
थप जानकारी वा सम�ा �रपोट� गन�का लािग: तपाईंसँग यस सू चना बारे िज�ासाह� छन् भने HIPAA Compliance, Walmart Inc., 2608 SE J Street Mailstop 0230, Bentonville, AR मा स�क� गनु�होस् ।
72716-0230 वा फोन (800) WAL-MART. तपाईंलाई आफ्ना गोपनीयता अिधकारह� उ��न भएको ज�ो लाग्छ भने तपाईंले िल�खत उजुरी दायर गन� स�ु�न्छ र मािथको ठे गानामा हाम्रो HIPAA Compliance
Officer वा �ा� तथा मानव से वा िवभाग, नाग�रक अिधकार काया� लय सिचव�ारा कुनै प्रितशोध �नेछैन ।

िबरामीका अिधकारह�को िबल : प्रदायकका उ�रदािय�ह�: 1. उपल� गराइने हे रचाह/से वा बारे हे रचाह र भे टको बार�ारता उपल� गराउने अनुशासनह�का साथै हे रचाहका लािग तयार ग�रएको योजनामा

कुनै पिन प�रमाज�नह� सिहतका सू चनाह�मा अिग्रम �पमा पू ण� �पमा सू िचत रहने; 2. हे रचाह योजनाको िवकास र आविधक सं शोधनमा सहभागी �ने; 3. हे रचाह वा हे रचाह वा उपचार अ�ीकार गरे को प�रणामह�
प�ात्को उपचार अ�ीकार गरे को लाई पू ण� �पमा प्र�ु त ग�रएको; 4. उपल� गराइँ दै गरे को हे रचाह/से वामा ते स्रो प�ह�बाट अपे ि�त भु �ानी र से वाग्राही/िबरामी उ�रदायी �ने कुनै पिन शु �ह� सिहतका हे रचाहका
शु�ह� बारे मौ�खक र िल�खत दु वै त�रकाले अिग्रम �पमा सू िचत रहने; 5. से वाग्राही/िबरामीको प्रित�ा तथा ����लाई िवचार तथा पिहचान गरी कसै को स�ि� र ���लाई स�ान जनक �वहार गन� ; 6. उिचत
पिहचान माफ�त आग�ु क कम� चारी सद�ह�सँ गको भे टलाई पिहचान गन� स�म �ने; 7. अ�ात स्रोतबाट लागेका चोटपटकह� र से वाग्राही/िबरामीको स�ि�को दु �पयोग सिहतका गलत �वहार, बेवा�ा वा मौ�खक,
मानिसक, लैि�क र शारी�रक दु ��वहारबाट �त� रहने; 8. उपचार वा हे रचाह, स�ि�मा स�ानको अभावसँ ग स���त कुरामा आवाज उठाउने गुनासोह�/उजुरीह� दायर गन� वा अवरोध, ह��े प, जबरज�ी,
भे दभाव वा प्रितशोध िबना नै नीित, कम� चारी वा हे रचाह/से वामा प�रवत�नह� िसफा�रस गन�; 9. सु स��त (वा �न असफल) उपचार वा हे रचाहसँ ग स���त वा अनुस�ान ग�रएका स�ि�मा स�ानको अभावका
गुनासोह�/उजु रीह� दायर गन�; 10. उप�स्थत िचिक�क छनोट गन� सिहत �ा� हे रचाह प्रदायक छनोट गन�; 11. से वाग्राही/िबरामीको रे कड� मा समािव� सबै जानकारी र सु रि�त �ा� जानकारीका गोपनीयता र

स्वास्थ्य र तन्दरु
ु स्तीका सूचनाहरू: गोपनीयताका अभ्यासहरू सम्बन्धी सूचना, कुनै आ�वष्कारको पूणर् अ�धकार, ग्राहक सरोकारहरू, मे�डकेयर प्रदायक मापदण्ड, वारे न्ट�को
जानकार� स�हत

गु�तालाई कायम रा�े ; 12. िचिक�ा रे कड� ह�को खु लासासँ ग स���त िनकायका नीित र प्रिक्रयाह� बारे जानकार �ने; 13. िचिक�क वा प्रदायकका आदे शह� बमोिजम भे दभाव रिहत उपयु � हे रचाह प्रा� गन�;
14. एउटा सं गठनलाई �रफर गदा� कुनै पिन िव�ीय लाभह� बारे सू िचत रहने ; 15. आफ्नो उ�रदािय�ह� बारे पू ण� �पमा सू िचत रहने; 16. संगठनले उपल� गराउने से वाका �े त्र र ती से वाका िवशेष सीिमतताह� बारे
जानकारी प्रा� गन� । िबरामीका उ�रदािय�ह�: 1. तपाईंको हे रचाह/से वामा उपयु � �ँ दा वत�मान �ा�, औषिध, एलज�ह� आिद कुरालाई िवचार गरी पू ण� र सही जानकारी उपल� गराउने; 2. तपाईंका उपकरण
र सामग्रीह� उिचत �पमा सफा गन� तथा भ�ार गन� ज�ा आफ्नो गृ ह हे रचाह से वा योजना िवकास, पू रा र प�रमाज�न गन� काय� मा आव�क र स�म भए बमोिजम सं ल� रहने; 3. उपकरण र सामग्रीह�लाई उिचत
�पमा सफा गन� र मम� त सं भार गन�; 4. तपाईंको उपकरण, सामग्री वा से वाको बारे मा कुनै िज�ासा वा सम�ाह� भएमा हामीलाई स�क� गन�; 5. तपाईंले िबमारी महसु स गदा� तपाईंको उप�स्थत िचिक�क वा प्रदायकलाई
सू िचत गराउने; 6. तपाईंको िनवास ठाउँ वा टे िलफोन न�र प�रवत� न �नु पू व� हामीलाई सू िचत गराउने; 7. उपकरण वा से वामा कुनै सम�ा सामना गदा� हामीलाई सू िचत गराउने; 8. तपाईंको िचिक�क वा अ� प्रदायकले
औषिध िनद� श प�रमाज� न गछ� न् वा रोक्छन् भने हामीलाई सू िचत गराउने; 9. हाम्रो गोपनीयता नीितको अ�ीकृित र/वा प्रितब�को बारे मा हामीलाई सू िचत गराउने ।
ग्राहक सरोकारह� तपाईंले हामीलाई (800) WAL-MART मा स�क� गन� स�ु�न्छ । तपाईंलाई उजुरी प्रा� भएको पाँ च िदन िभत्र हामीले तपाईंको उजुरी प्रा� गरे का छौं भनी टे िलफोन, इमे ल, �ा� वा
िच�ी�ारा स�क� ग�रनेछ । हामीले 14 पात्रो िदन िभत्र तपाईं को सोधपू छ र समाधानका प�रणामह� बारे िल�खत सू चना उपल� गराउने छौं । तपाईंसँग हाम्रो सं गठनले उपल� गराएका कुनै उपचार वा से वाह� वा
छलकपट वा दु ��वहारसँ ग स���त सरोकार छ भने (800) WAL-MART मा फोन गन� स�ु�न्छ वा तपाईंको उजुरी समाधान भएको छै न भने एिक्रिडटे सन किमसन फर हे � केयर (ACHC) मा (919)785-1214 or
(855) 937-2242 मा स�क� गन� स�ु�न्छ । तपाईंले इ�पे �र जनरलको काया� लय मा 1-(800) 447-8477 स�क� गन� पिन स�ु�न्छ ।
मे िडकेयर DMEPOS आपू ित� कता� का मानद�ह�: Wal-Mart Stores, Inc. �ारा उपल� गराइएका व�ु र/वा से वाह� 42 सं घीय िनयमन ख� आचारसं िहता 424.57(c) मा उ���खत सं घीय िनयमनह�मा
समािव� रहे का आपू ित�कता� का मानद�ह�को अिधनमा �न्छन् । यी मानद�ह�ले �वसाियक पे शागत तथा स�ालना�क िवषयह�मा सरोकार राख्छन् (उदाहरण, वारे �ीह� भु �ान तथा स�ालनको समय) । यी
मानद�ह�को पू ण� पाठ www.ecfr.gov मा प्रा� गन� सिकन्छ अनुरोध ग�रएमा हामीले तपाईंलाई मानद�ह�को िल�खत प्रितिलिप उपल� गराउने छौं ।
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वारे �ी स��ी जानकारी: हाम्रो क�नीले िबक्री गरे का वा भाडा िदएका सबै उ�ादनमा एक-वष�को िनमा� ता वारे �ी �न्छ । हामीले सबै मे िडकेयर लाभाथ�ह�लाई वारे �ी कभरे ज, प्रचिलत कानून अ�ग� त सबै
वारे �ीह�को उपािध मम� त वा प्रितस्थापन, शु � नला�े, वारे �ी अ�ग� तको मे िडकेयरमा समािव� उपकरण आिद कुराबारे सू िचत गराउने छौं । यसका साथै , �ािम�को �ानुअल उपल� �ँ दा वारे �ी जानकारीसँ गै
�ामी� को �ानुअल सबै स्थायी मे िडकल उपकरणका लािग लाभाथ�ह�लाई प्रदान ग�रनेछ ।

