
 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍

ផ្នែកបំរ ើរសវាសុខភាព 
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ច្បាប់ទទួលខុសត្តូវ និងរនេ កា ធានារ៉ា ប់ ងសុខភាព (HIPAA) 

បទអនុញ្ញា តរោយបរចេញពត៌មានរវជ្ជសាស្រសដ  

 

ក. ពតម៌ានអពំកីនូសិសស / អែកជ្ម្ង ឺ

រ ម្ ោះកូនសសិស (នាម្ត្តកូល, នាម្ខលួន, នាម្កណ្ដដ ល): _______________________________________________________________________________  

 

ថ្ងងកំរ ើត : __________________________     រេទ :   □  ត្បុស   □  ត្ស ី  រលខអតដសញ្ញា  អចិ្បផ្ស្រនដយ៍ បស់កូនសិសស : __________________________ 

 

ខ. ពតម៌ានផ្ដលនងឹត្តវូបានបរចេញព ី(√ តាម្រសច្បកដីត្តូវកា ):     

   

 □ សង្កា ត់សាលារ ៀន       

 

     □ រពទយ / កលីននិក / ម្នេ ីរនសងរទៀត : ____________________________________________________________ 

            រលខទូ ស័ពេ : ___________________________ សំ ុំរ ឿងរពទយរលខ : _____________________________ 

 

     □ រពទយ / កលីននិក / ម្នេ ីរនសងរទៀត : ____________________________________________________________ 

            រលខទូ ស័ពេ : ___________________________ សំ ុំរ ឿងរពទយរលខ : _____________________________ 

 

គ. ពតម៌ានផ្ដលនងឹត្តវូបានបរចេញ នងិរត្បើត្បាស់រោយសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍ 

សាលារ ៀន / នាយកោា ន : ___________________________________________  រ ម្ ោះបុគគលិកសំរប់ទាកទ់ង :     អែកត្គរូពទយត្បចំសាលារ ៀនថ្នសង្កា ត ់  

ោសយ័ោា ន : ___________________________________________________  ទីត្កុង : _______________  ដា : ________ រលខតំបន់ : ____________ 

រលខទូ ស័ពេ : ___________________________________________  រលខទូ សា  : _____________________________________________ 

 

ឃ. រោលប ំងថ្នកា រសែ ើសំុពតម៌ាន 

□ ជួ្យកំ ត់រលើកម្មវធិីសត្ម្បសត្ម្លួដល់កា រ ៀនសូត្ត / កម្មវធិីអប់ ដំ៏សម្ត្សបបំនុត  

□ ជួ្យនដល់កា ផ្ងទំាតាម្ផ្បបរវជ្ជសាស្រសដ រៅកែុងថ្ងងរ ៀន 

□ ជួ្យចុ្បោះរ ម្ ោះចូ្បលរ ៀន 

□ ជួ្យកិច្បេកា រនសងៗរទៀត : _______________________________________________________________________________________________ 

 

ង. ត្បរេទ / ពពិ ន៌ាអពំពីតផ៌្ដលបានរសែ ើសំុ 

□ សំបុត្តចក់ថ្ែ បំង្កា  ររគ □  បាយកា  ៍ពីអែកផ្ងសខុភាព □ ផ្ននកា សកម្មភាពសំរប់ _____________________________   

□ រវជ្ជបញ្ញជ  □ លទធនលរច្បញពីទីពិរសាធន៍ /  បាយកា  ៍អំពីកា ងតរោយកាំ សម ីអិច្ប      □ ថ្ងងផ្ខណ្ដត់ជួ្ប / រមា៉ោ ង 

□ ត្បវតដសុខភាព និងរងកាយ / CHDP □ សំ ុំរ ឿងសុខភាពនលវូច្បិតដ □ ផ្ននកា ត្គប់ត្គងជ្ម្ងឺទឹករនាម្ផ្នែម្ 

□ រនសង : _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ច្ប. ហតថរលខាអនញុ្ញា តរោយបរចេញពតម៌ាន 

តាម្កា ច្បុោះហតថរលខាខាងរត្កាម្រនោះ ខុ្បំាទ/នាងខុ្ំ យលថ់្ ពត៌មានផ្ដលបានបរចេញ ោច្ប មួ្មានពត៌មានទាក់ទិនរៅនឹងកា ពាបាល, អែកជ្ម្ងឺរដករពទយ ឬអែកជ្ម្ងមឺ្ិនរដក 

រពទយ  ួម្ទំាង កា រធវើរតសដជ្ម្ងឺនលវូច្បិតដ/ជ្ម្ងឺសតិ, កា រញៀនថ្ែ ,ំ កា រញៀនត្សា, ជ្ម្ងឺរអដស៍ ឬវ ិុសហុីវ ត្ពម្ទំាងអនញុ្ញា តរោយអែករសែ ើសំុ រធវើកា ត្បាត្ស័យទាកទ់ងអែកនដលក់ា  

រម្ើលផ្ងសុខភាព របើម្ិនអចជ ឹងរទ សូម្រធវើកា បដិរសធរៅទីរនោះ : 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

ខុ្ំបាទ/នាងខុ្ំ យល់នងផ្ដ  សង្កា ត់សាលារ ៀន មានទំនលួខសុត្តូវរលើកា ផ្ង កាទុកោក់ស ុំំរ ឿងនានាជាកា សមាង ត់ សំរប់រោយផ្តបគុគលកិអប់ ំផ្ដលជាបព់ាក់ពាន់រទ 

ផ្ដលោច្បរត្បើត្បាស់ និងពិនិតយរម្ើល។ កំ ត់ត្តាពាកព់ាន់នឹងកម្មវិធីសិកា ជ្ម្ងនឺលវូចិ្បតដ និងសុខភាព នឹងត្តូវបានរ ដ្ ោះបដ ូរៅវិញរៅម្ក វាងសាលា ដាថ្ន ដាកាលីហវូនញ៉ោ ។  

ខុ្ំបាទ/នាងខុ្ំ បានោន រហើយយលអ់ពីំ “សិទធិ និងកា ោក់លកខខ ័ឌ រលើកា អនុញ្ញា ត” ផ្ដលមានរៅមាខ ងរទៀតថ្នផ្បបបទរនោះ។ 

បទអនញុ្ញា តរនោះនឹងនុតក ំត់កែុង យៈរពលម្យួឆ្ែ ំ របើសិនជាោម នកា លុបរចលវិញរទរនាោះ របើម្ិនអចជងឹរទ សូម្បញ្ញជ ក់រៅទីរនោះ :  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

អនញុ្ញា តរោយ :                

   រ ម្ ោះជាអកស ពុម្ព       ហតថរលខា 
 

                

 ត្តូវជាយ៉ោ ងរម្៉ោច្បនឹងអែកជ្ម្ងឺ / កូនសសិស                     រលខទូ ស័ពេ            ថ្ងងផ្ខ  

___  ម្ុខវជិាជ សិកាអំពីអ័ ម្៉ោូន 

___  កា សកិាអំពីត្កពោះ 

___  ត្បសាទសាស្រសដ  

___  កា ពាបាលរោយឲ្យអែកជំ្ងឺ 

រធវើសកម្មភាពរនសង/ធម្ម 

ជាតិពាបាល 

___   វិជាជ រពទយកមុា  

___  ផ្នែករធវើរោយលែដូច្បរដើម្វិញ  

___  ផ្នែកនិយយ និងសាដ ប់ឮ 

___  កលីននកីពិរសសៗ 

___  រនសង ________________ 



 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ ៍
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សិទធ ិនងិកា ោកល់កខខ ័ឌ រលើបទអនញុ្ញា ត 

 

 កា ច្បុោះហតថរលខាអនញុ្ញា តរនោះ គឺជាកា សម ័ត្គចិ្បតដរទ។ រលាកអែកោច្បម្និយល់ត្ពម្ចុ្បោះហតថរលខារលើបទអនញុ្ញា តរនោះកប៏ាន។ កា ម្ិនយល់ត្ពម្ចុ្បោះហតថរលខារលើបទ 

អនញុ្ញា តរនោះ នឹងម្ិនប៉ោោះពាល់ដល់កា សនានដល់កម្មវិធអីប ់ំដម៏ានគុ ភាព បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៏សំរបក់ូនរលាកអែករឡើយ។ ប៉ោុផ្នដកា ផ្ដលបដរិសធន ៍

ម្ិនយល់ត្ពម្ចុ្បោះហតថរលខា ោច្បរធវើរោយសាលារ ៀនពំុមានលទធភាពអនុវតដន៍រលើផ្ននកា លែត្បរសើ សំរប់កម្មវិធអីប់  ំកា សត្ម្បសត្ម្លួដល់កា រ ៀនសូត្ត និង/ឬ 

ផ្ននកា ផ្ងសុខភាព សំរបក់ូនរលាកអែក។ 

 

 បទអនញុ្ញា តរនោះ ោច្បមានកា ល្ ស់បដូ រៅកែុងរពលណ្ដម្យួបាន។ រដើម្បី្ ល ស់បដូ បទអនញុ្ញា តរនោះ រលាកអែកត្តូវផ្តនដល់រោយអងគកា  ឬបុគគលណ្ដមាែ ក់ ដូច្បបានចុ្បោះ 

រៅកែុងផ្នែក ខ ថ្នផ្បបបទរនោះ នូវសំរ ើ សំុ ល្ ស់បដូ បទអនញុ្ញា ត។ ពត៌មានណ្ដក៏រោយ ផ្ដលបានបរចេញរោយរគដឹង ម្ុនរគបានទទួលនូវសំរ ើ សុំជាលាយ 

លកខ ៍អកស ពីរលាកអែកកែុងកា ល្ ស់បដ ូបទអនុញ្ញា តរនាោះ ោច្បត្តូវបានរត្បើត្បាស់តាម្កា បានអនុញ្ញា តដូច្បពីម្ុនៗ។ 

 

 រលាកអែកមានសិទធទទួលបាននូវឯកសា  [ច្បាប់ទទួលខុសត្តូវ និងរនេ កា ធានារ៉ា ប ់ងសុខភាព (HIPAA)] រនោះម្យួច្បាប់។ របើសិនជារលាកអែករសែ ើសុំឯកសា រនោះ 

រលាកអែកនឹងទទួលបានម្យួច្បាប់ រត្កាយពីរលាកអែកបានចុ្បោះហតថរលខា។ 

 

 សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ មានទំនលួខុសត្តូវរលើកា  កាស ុំំរ ឿងនានាទុកជាកា សមាង ត់ សរំប់រោយផ្តបគុគលិកអប ់ំផ្ដលជាបព់ាក់ពាន់ោច្បរត្បើត្បាស់ និង 

ពិនិតយរម្ើលប៉ោុរណ្ដណ ោះ។ ពត៌មានអំពីកម្មវធិីសិកា ជ្ម្ងឺនលវូចិ្បតដ និងសុខភាព នឹងត្តូវបានរ ដ្ ោះបដ ូោែ  វាងសាលា ដាថ្ន ដាកាលីហវូនញ៉ោ ។ កា បរចេញពត៌មានរនោះ រោយ 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ម្និត្តូវរធវើតរៅរទៀតរោយឥតមានកា នដលក់ា នុញ្ញា តច្បាស់លាសជ់ាលាយលកខ ៍អកស  និងតាម្កា នដលដ់ំ ឹងរោយមាតាបិតា ឬ 

អែកោណ្ដពាបាលរឡើយ។ 

 

 របើសិនជារលាកអែកអនុញ្ញា តរោយរគបរចេញពត៌មានរៅរោយបគុគលណ្ដមាែ ក់ ផ្ដលម្ិនតត្ម្វូរឡើងរោយច្បាបក់ែុងកា  កាទុកជាកា សមាង ត់រទរនាោះ ពត៌មានោច្ប 

ត្តូវបានរគបរចេញរោយដឹងម្ដងរទៀត រហើយោច្បថ្វាពំុត្តូវបានកា ពា រឡើងរោយច្បាប់ ដា ឬសហព័នធរឡើយ។ 

 

 រលាកអែកោច្បរធវើកា ពនិិតយរម្ើល ឬងតច្បម្លងពត៌មានផ្ដលនឹងត្តូវបានរគបរចេញរោយដឹង ដូច្បបានផ្ច្បងរៅកែុងច្បាប ់CFR 164.524។ 
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