
DHMH4617 (09/13)  Page 1 of 5 
 

 د مريلنډ روغتيا او د ذھني روغتيا پالنې اداره
 او ستاسو روغتيايي معلومات

اقدامونه د خصوصي حريم ساتلو يادښت   

ی شئ دې به څنګه کارول او څرګندٻږي، او دا چې تاسوڅنګه کولدغه خبرتيا بيانوي چې ستاسو پورې اړه طبي معلومات 
ته کتنه وکړئ.الندې مواردو  ته الس رسي ولرئ. مھرباني وکړئ په غور ومعلومات  

 مقدمه

وغتيا او ستاسو د روغتيايي معلوماتو ساتنې ته ژمن دی. د مريلنډ د ر(ډي اچ ام اچ) د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره 
 محرميت محافظت شوی روغتيايي معلوماتو (پي اچ آی) په اساس مجبور دی چې د د تقاضا ذھني پالنې اداره د قانون

ندلو وړ پٻژد  وندستاسو جسماني او ذھني روغتيا پورې اړکې  محافظت شوی روغتيايي معلومات (پي اچ آی)په . وساتي
 ت مو چې ترالسه کړی وي او يا دا، کوم روغتيايي خدم وڅخه ترالسه کو و او نورومونږ يې له تاس چې ھغه معلومات

قانوني  د تاسود قانون د تقاضا په اساس دغه خبرتيا تاسو ته س شاملې دي. لپاره ستاسو د پيسو د اداينې خدماتو روغتيايي 
سو ته د تا .معلومات وړاندی کوي ته په پام سره او د خصوصي حريم ساتلو و په اړهقانوني مسؤليتون مونږ دزاو  نوحقو

النې اداره ا او ذھني پد مريلنډ د روغتيمعالجې خدمت د برابرولو او يا ستاسو د روغتيايي خدماتو د پيسې ورکړې په خاطر 
ې درج شي. ځينی روغتيايي معلومات وپوښتي چې دغه روغتيايي معلومات به ستاسو په سوابقو کتاسو نه  ه(ډي اچ ام اچ) ب

ومات چې د معل وي. يا ېشامل زمايښتونو نتيجې، تشخيص او معالجېغۍ عاليم، معاينات او د اوکې عموماً د نار ودغه سوابق
رتيب شوی دی تپه قانوني شکل د روغتيايي معلوماتو په شکل ا طبي سوابق به حيث ورته اشاره شوٻده او ستاسو د روغتيا ي

 او د ھغې سوداګريز  پاره وکارول شي. د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ)ښايي ډول ډول موخو ل
که  وساتي او رتيا کې تشريح شوي دي تعقيب کړيڅنګه چې په دې خب معلومات د شخصي حريممستلزم دي چې  ھمکاران
او د  ي دی چې زمونږ د خصوصي حريم ساتلود مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) دا حق خوندڅه ھم 

لنې يا او ذھني پاد مريلنډ د روغت د نوی خبرتيا يو کاپی چېدې خبرتيا په شرايطو کې ھروخت بدلون راولي. تاسو کولی شئ 
. دغه خبرتيا زمونږ په وٻب پاڼه باندې ھم خپره شوٻده.څخه غوښتنه وکړئ نمايندگی  ھر ادارې (ډي اچ ام اچ)  
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 د معلوماتو مجاز  کارونې او څرګندونې 

د وي. م اچ) کارکوونکي به يوازې د کار پر وخت ستاسو معلومات کارادارې (ډي اچ اد د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې  
لنډ ھغه کارونو په ھکله چې د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) د عادي کاروبار څخه وتلی وي نو د مري

او تاسو  چې قانون د دې تقاضا کوي د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) بايد ستاسو ليکلی اجازه نامه ولري تر ھغه
په اړه  معلوماتو الندې ستاسو د روغتيايي  کړئ. نه پرته لغو توکولی شئ چې دغسی اجازه نامه د يو څو محدود استثنا

دي. مثالونه زمونږ د کارونې او څرګندونې يو څو ممکنه   

نه دوکارونه او څرګن پرته له اجازېمعلومات  تو د معالجې، د پيسو ورکړې، يا روغتيايي خدماتو پورې اړوند معاملو  

معالجې لپاره: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات د معالجې د تايدولو يا 
ګې په توګه، بٻلد  ردولو لپاره او د دې معلومولو لپاره چې آيا ستاسو معالجه مناسبه ده او کنه وکاروي او يا يې شريکه کړي.

خدماتو  د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) روغتيايي خدماتو عرضه کوونکي ښايي ستاسو د روغتياي
.اړتيا ولري ضرورياتو او يا روغتيا ساتنې ھمغږی تهعرضه کوونکی سره د معالجې بيا کتنې ته د طبي   
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د تاديې السته راوړلو لپاره: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات د 
 معلومولو ېد په خاطر ستاسو د طبي معالجې خدماتو په ارتباط او دراټولولو تيبولو په خاطر او د تاديې صورت حساب تر

تيايي ګې په توکه ستاسو د روغبٻلوکاروي او شريکه کړي. د  او که نه مستحق ياستدپاره چې آيا تاسو د دې خدماتو 
 خدماتو عرضه کوونکی ښايي د تاديې مطالبې تاسو ته د عرضه شوی طبي خدماتو  په ارتباط واستوي.

د روغتيا پالنې عملياتو لپاره: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات د 
کاروي او رونګوالي د معلومولو په خاطر او يا زمونږ ايالتي او فدرالي مفتشانو لپاره وعرضه شوي خدماتو د کيفيت او څ

کړي.  يې شريکه  

دي. ېاو يا مجوز ګندونې چې د قانون په اساس الزمد روغتيايي معلوماتو نورې کارونې اوڅر  

د معلوماتو په موخه: ترڅو چې تاسو مونږ ته کومه بله الرښوونه ونکړئ، د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ 
نٻټې يادونې او د دې پروګرام په اړه نور مواد به ستاسو کور ته استوي.ام اچ) به ستاسو د ډاکټر ليدلو د   

د قانون تقاضا: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) کٻدای شی د قانون د تقاضا له مخې روغتيايي 
ړي. معلومات څرکند ک  

د عامې روغتيا فعاليتونه: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات ھغه وخت 
په اړه  چې د نارغيو، او ټپو وشيڅرګند کړي کله چې د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) څخه غوښتنه 

رکړې د راپور و احصائيی او د عامې روغتيا نورو چارواکو ته د حياتي  ې کې نورو برخوتهادار راټول او يا پهمعلومات 
 په خاطر وکاروي.

د روغتيايي نظارت فعاليتونه: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) کٻدای شي ستاسو روغتيايي معلومات 
 وي چې د قانون لخوا غوښتنه يې شوی د نظارتي فعالتونو په خاطرپه اداره کې له نورو څانګو ته او نورو ادارو سره 

 څرګنده کړي. د دې نظارت بٻلګې تفتيشونه، پلتنې او جوازنامې دي.

دعدلي طب مامورين، طبي معاينه کونکي، د تشييع مراسمو مدير او د بدن غړو اعانه ورکونې: د مريلنډ د روغتيا او ذھني 
ونکو او د مامورينو، طبي معاينه ک مرګ په ارتباط د عدلي طب روغتيايي معلومات د ايي ستاسوپالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښ

 ړه ا د غړو د پيوندلو جراحي عملياتواو  د غړي، سترګو او انساجو د اعانې په ته او موجوزو ادارو تشييع مراسمو مدير
.کړي او شريکه څرګنده  

تحقيقاتې موخې: په ځينو مشخص مواردو کې او زمونږ د ادارې د بيا کتنې پالوی  او يا د محرميت نورې ټاکل شوې پالوې 
ستې په د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي روغتيايي معلومات د تحقيقاتو سره د مر تر نظر الندې

 خاطر شريکه او څرګنده کړي. 

د عامه خونديتوب لپاره د تھديد  مخنيوی: روغتيا او خونديتوب ته د جدي تھديد څخه د مخنيوی په صورت کې، د مريلنډ د 
ورو له قانون پلي کوونکو سره او ھغه ن کې معلومات د اړتيا په صورت يروغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښاي

يټ کړي.مخنيوي او يا يې را ټتھديد د ضررڅخه د  کولی شي چې چې په مناسبه توګه شريکه کړي افرادو سره  

ناوړه ګټه اخيستنه او بې پروايي: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) که په معقوله ډول په دې عقيده وي 
 نو اني شوي ياستکوم نور جنايت  قرب چې تاسو د يوه ممکنه ناوړه ګټې اخيستنې، بې پروايۍ او يا کورنۍ تاوتريخوالي او يا

ام اچ)  د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ .چارواکو سره شريکه کړي وله اوړند به ماتستاسو روغتيايي معلو
تاسو ښايي سستاسو د روغتيا او خونديتوب ته او د نورو روغتيا او خونديتوب ته د جدي تھديد د مخ ګرځولو په خاطر 

و څرکنده کړي.کٻږي شريکه اروغتيايي معلومات تر ھغه حده چې اړتيا ورته ليدل   
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مشخص حکومتي وظايف:  د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي د نظامي پرسونل او د ترخيص 
کومتي ګټو په مشخصو حاالتو کې له اصالحي تاسيساتو سره په مشخص حاالتو کې، د ح شويو سربازانو روغتيايي معلومات

خاطر شريکه  په خونديتوبد داليلو لکه د جمھور رئيس  ياو ملي امنيتپورې اړوند  ېشموليت او نوم ليکن کې د پروګرامونو
او څرګنده کړي.   

کورنۍ، دوستان او يا نور چې ستاسو په روغتيا پالنه کې ښکٻل دي: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) 
ورکړې که  هپ او د پيسو ستاسو د روغتيا پالنېړي کوم چې له ھغو خلکو سره شريکه کښايي ستاسو روغتيايي معلومات 

يکه کړي د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ھغو خلکو سره ستاسو روغتيايي معلوم شرښکٻل دي. 
 ترڅو ھغوي ته ستاسو د موقعيت، عمومي حالت او مرګ خبر ورکړي.

د کارکوونکود ټپونوتالفي: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي روغتيايي معلومات د کارکوونکي د 
اشتباه په  نکوکارکوو کې د په صورت ټپونو او نارغيو وندچې کارکوونکو ته د کار پورې اړ سرهتالفي پروګرام  ټپونو د

شريکه کړي.  ،نظر کې نه نيولو سره ګټې برابروي  

د نارغانو نوملړونه: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) نھادونه په عمومي توګه ھغه تيلفون کوونکو او 
 ړونه نه ساتي.نومل ښتنه کوي د ھغوي لپاره د معلومات شريکولومالقات کوونکو ته چې ستاسو په اړه د نوم په اخيستلو پو

ه تاسو نوملړ ولري، ستاسو د اجازې نه پرته ب ديو نھاچ ام اچ) د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اسره له دې که 
ورته  به ږمعلومات چې مون دمحدوکوم او يا مالقات کوونکي ته و نه پٻژندل شئ او  يپٻژندل شوی تيلفون کوونک نايو 

او ستاسو ابته) ه، ثموقعيت، ستاسو عمومي حالت (لکه نبستاً ښ ستاسو ه نھاد کېپښايي ستاسو نوم،  کې څرګند کړو په ھغه
 د ديني تړون معلومات شامل وي.

د محکمې دعوا، نزاع او ادعاوې: که تاسو د محکمې په يوه دعوا، يو نزاع او يا يوه ادعا کې ښکٻل ياست، د مريلنډ د 
شف د ک روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات د محکمې يا اجرايوي امر، احضاريه،

ي. ونو په ځواب کې شريکه او څرګنده کړغوښتنه، ستاسو په ځای د يوه شکايت د پلټنې او يا نور قانوني بھير  

د قانون تطبيق: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو روغتيايي معلومات د قانون پلي کونکو 
 چارواکو سره په ھغه موخه چې قانون يې غوښتنه کړی وي او يا د احضاريه په ځواب کې شريکه او څرګنده کړي.

د نورارګانونو د مجاز فعاليتونو د ترسره کېدو لپاره: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ)  ښايي خپله 
ډي اچ ام اچ) نه د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (کٻدای شي چې مونږ و پورتنی تشريح شوي فعاليتونه ترسره کړي ا

ونږ په کارولو سره ھغه کارونه ترسره کړو. په ھغه مواردو کې چې مپه نوم)  ھمکارانو نھادونه (د کاروباري  روغير نوب
د تاسو وي څرګندوو نو مونږ به سځای کار کت يو درٻم ګړی مرجع ته چې زمونږ پرستاسو محفوظ شوی روغتيايي معلوما

.مناسب محرميت تړون له الرې خوندي کړو محفوظ شوی روغتيايي معلومات به د يو  

د مالي کمک ټولولو فعاليتونه: د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ښايي ستاسو معلومات تاسو سره د 
ه خاطر وړلو او عملياتو په اړه د اړيکې نيولو پام اچ) لپاره د مالي کمک د ل(ډي اچ  لنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارېمري

لکه  معلوماتو پورې محدود وي نيولو اړٻکې سو په اړه څرګندوو ھغه به تاسو سره دوکاروي. کوم معلومات چې مونږ ستا
ام اچ) څخه  ذھني پالنې ادارې (ډي اچ د مريلنډ د روغتيا اوشمٻره او ھغه نٻټې چې کله تاسو ستاسو نوم، آدرس او د تيلفون 

 معالجوي خدمات ترالسه کړي وو. 

 ستاسو حقوق

 تاسو حق لرئ چې: 
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د محدوديت غوښتنه وکړئ: تاسو دا حق لرئ چې د ھغو روغتيايي معلوماتو په اړه چې د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې 
ې اداره محدوديت غوښتنه وکړئ. د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالناداره (ډي اچ ام اچ) ستاسو په اړه کاروي او يا څرګندوي د 

ونه د يو که څرګند استثنا د دې چې د قانون تقاضا وي.په  ولري ستاسو غوښتنه به تطبيق کړي (ډي اچ ام اچ) که امکان
او د (موخه ده  ه کولو پهروغتيايي پروګرام په اړه د تاديې قسطونو د ترسره کولو لپاره او يا د روغتيا ساتنې چارو د ترسر

ې پور واو ھغه خدمات ايي معلومات يوازې د روغتيا پالنې) او محفوظ شوی روغتيمعالجې د ترسره کولو په موخه نه ده
نډ د روغتيا نو د مريل ته ټول مصرف خپله وکړی وي  ښکٻل د روغتيا ساتنې عرضه کوونکي مربوطٻږي چې د ھغې لپاره

.اچ ام اچ)  بايد ستاسو غوښتنه تطبيق کړياو ذھني پالنې اداره (ډي   

د محرمانه اړيکو غوښتنه: تاسو دا حق لرئ چې د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) څخه غوښنه وکړئ 
 ه رسول پهمونږ لپاره د دې غوښتنې سرتکه  بٻل ادرس کې او يا له يوې بلې الرې راواستوي.يو چې تاسو ته معلومات په 
  .وکړي تاسو له غوښتنې سره موافقتسام اچ) بايد د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ  معقول ډول اسانه وي نو

تفتيش او کاپي: د يو څو خاصو استثناتو نه پرته (لکه د روحي معالجې يادښتونه، د ځينو خاص قانوني اقداماتو په اړه راټول 
په  تاسو دا حق لرئ چې د ليکل شوی غوښتنليک مات چې په قانوي توګه ممنوع وي)شوي معلومات او روغتيايي معلو

رف په اساس خپل روغتيايي معلومات ووينئ. که تاسو د خپل روغتيايي معلوماتو کاپي غواړئ تاسو به ښايي د مص رالٻږلو
ئ. تاسو حق و مناسب فيس ورکړبرابرولو ي د د کاپي، پوستې او د محفوظ شوی روغتيايي معلوماتو يو تشريح يا خالصه

 لوماتوړاندی نه معکولو په قيمت د  کاپي د ره کوئ او غواړئ کاپی شي اولرئ چې د معلوماتو کومې برخې چې تاسو غو
په  حسوان ئ. که د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) ستاسو روغتيايي معلومات د برٻښنايي روغتياييولر

 و غوره کړیه نھاد ته استوو چې تاسي مونږ به په برٻښنايي شکل باندې د روغتيايي معلوماتو کاپي به ھر ھغکارولو وسات
 وي، په دې شرط چې دغسی انتخاب واضح، څرګند او مشخصه وي.

د اصالح غوښتنه: تاسو کولی شئ چې په ليکلو د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) نه د خپل روغتيايي 
و د اره (ډي اچ ام اچ) به ستاساضافه کولو غوښتنه وکړئ. د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادوريا  اصالح کې حسوان

و وخت تمديد پورې د ورځو ٠٣تر ځواب ووايي او تمديد ته د اړتيا په صورت کې  ورځو کې ځواب ٠۶په  ته غوښتنې
) صحيح او ١اداره (ډي اچ ام اچ) معلومه کړي چې روغتيايي معلومات (. که د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ورکړي

) د څرګندولو اجازه يې ورکړل شوې نده نو ٣شوی او زمونږ د سوابقو برخه نده، ( ) زمونږ لخوا نده برابره٢تکميل دی، (
نه ومني د اصالح کولو غوښت کيدای شي ستاسو غوښتنه رد کړي. که د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ)

او د ي، نو د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) به روغتيايي معلومات بدل کړي او تاسو ته به خبر ورکړ
 به رخب چې د دې بدلون نه بايد خبرشي ته اړوندو ادارو مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) به نور ټولو

ي.ورکړ  

د اجازې ضرورت: تاسو دا حق لرئ چې د روحي معالجې د نوټونو د ډٻرو کارولو او څرګندولو په اړه او د بازار موندنې 
.تنه وشيستاسو نه د اجازې غوښڅولو کې فوظ شوی روغتيايي معلوماتو په خرستاسو د مح ارتباطاتو د ترالسه کولو او  

د شريک شويو  معلوماتو محاسبه  ترالسه کول: تاسو دا حق لرئ چې د اپريل ١۴ کال ٢٠٠٣ نه را په ديخوا ستاسو د 
 هد شپږ کال ې د محاسبې غوښتنه شوٻده د ھغه نٻټې څخهنٻټې باندې چ وماتو د شويو څرګندونو او په کومېروغتيايي معل

کارول  يي چارو کېد لست غوښتنه وکړئ. ھغه روغتيايي معلومات استثنات دي چې د  معالجې، تاديې او روغتيا وړاندی
نامې  د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) اړ نه دی چې ستاسو ليکل شوی اجازهسربٻره پردې شوي دي. 

ه کال کې تر يو برابر کړي. پلست  وڅرکندون وشوي د په اساس ملي امنيت، د قانون تطبيقولو افسرانو او اصالحي نھادونو ته
 ويو ارج يا فيس نشته. عالوه پردې د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) به د شدغسې لست غوښتلو چ

کړي خو  د معالجې، تاديې او روغتيا ساتنې چارو په اړه برابر حسوانيوه محاسبه به د برٻښنايي روغتيايي څرګندونو
.وي حدودمپورې له وړاندې درې کا ترنٻټې څخه معلومات به يې د غوښتل شوی   
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انصراف: تاسو دا حق لرئ چې د مالی کمک راټولولو اړيکې ترالسته کړئ او د دې حق ھم لرئ چې د مالی کمک د 
ي پالنې ذھنراټولولو اړيکې د السته راوړلو نه د انصراف غوښتنه وکړئ. تاسو د دې حق ھم لرئ چې د مريلنډ د روغتيا او 

نو د نوملړ څخه انصراف وکړئ. يالتو د ناروغاادارې (ډي اچ ام اچ) د تسھ  

د يادښت السته راوړنه: تاسو دا حق لرئ چې د دې يادښت کاپي په کاغذ باندی او يا برٻښنايي کاپي د غوښتنې په صورت 
 ترالسه کړئ. 

د سرغړونو يادښتونو السته راوړنه: تاسو د دې حق لرئ چې ھرکله ستاسو په محفوظ روغتيايي معلوماتو کې سرغړونه 
کٻږي يادښت ترالسه کړئ.ځته رامن  

د ارثي معلوماتو خونديتوب ترالسه کول: که د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارې (ډي اچ ام اچ) د روغتيا ساتنې کومه 
موخو  تعھداتي و د ارثي معلوماتو کارول او څرکندول د ځينوستاسته روغتيايي پالن  دغه نو بٻږيبرخه روغتيايي پالن حسا

ممنوع دی. په خاطر  

د عصبي روغتيا د سوانح  خونديتوب ترالسه کړئ: که يو طبي سوانح ستاسو د عصبي روغتيايي خدماتو د السته راوړلو په 
پالنې اداره  ه پرته شريکه شوې او يا څرګنده شوی نو د مريلنډ د روغتيا او ذھنيپرمخ تللی دی او ستاسو د اجازې ن ارتباط

.د موخې په اړه وي څرګندونېغوښتل شوی  سوانع نه يوازې ھغه معلومات څرګند کړي چې د(ډي اچ ام اچ) به ستاسو د   

لپاره: ومعلوماتد نورو   
و غواړئ پوښتنې لرئ ا . کهمعلولينو قانون ښودليک سره برابر دیواو بڼو کې موجود او د امريکا د دغه سند په نورو ژب

شمٻرې په دې ځای کې وليکئ) اړٻکې  حرميت مرجع دغوره شوی م دئ (چې نور معلومات ولرئ تاسو کولی ش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په اړه د کومې ستونزې د راپور ورکولو لپاره:زمونږ د خصوصي حريم ساتلو   

اړيکه  يو شکايت درجولو په خاطر د شرکت د اجرايي برخې سره په دې شمٻره ادارې ته د د روغتيا او ذھني پالنې تاسو
.٧١٧۵-٧٧٠-٨۶۶-١نيولی شئ   

کايت او بشري خدمتونو د بشري حقونو دفتر ته شوزارت عامې روغتيا چې د امريکا د متحده اياالتو دتاسو کولی شئ 
کړي.  شمٻرې د ترالسه کولو په خاطر اړيکه تينګهد  سرهې د روغتيا او ذھني پالنې ادار تاسو کولی شئ چئ وکړئ.  

د تالفي  د مريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې اداره (ډي اچ ام اچ) به ستاسو په مقابل کېکه تاسو داسې يو شکايت وکړئ نو 
 عمل اقدام ونکړي.

باندی اغٻزمن دی.  ٢٠١٣مه کال  ١٩نٻټه: دغه يادښت د اګست مٻاشتې د اعتبار وړ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يک شوی دی.)بايد اطمينان حاصل کړي چې دغه تصديقنامه السلد پروګرام عرضه کوونکی (  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
     نٻټه                                     ناروغ يا مجوز استازی                           

دغه تصديقنانه السليک شوی نه دی، مشخص کړئ چې ولی:که   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  
  (ډي اچ ام اچ) د استازی السليک  ېمريلنډ د روغتيا او ذھني پالنې ادارد                                                         


