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CYN ہاسپٹلز + صحت  
 نامہ اطالع کا کار ۀقیطر متعلق سے یرازدار

 
 
 

 سکتا جا ایک طرح کس واظہار استعمال کا معلومات یطب یک آپ کہ ہے کرتا وضاحت یک بات اس نوٹس هی
  ۔ںیه سکتے کر حاصل طرح کس یرسائ تک معلومات ان آپ  کہ هی اور ہے

 ۔ںیکر یثان نظر سے انیدھ پر اس یمہربان برائے
 
 

NYC قانون متعلق سے یجوابده اور یمنتقل یک مہیب صحت یوفاق کے 1996 سال ہاسپٹلز + صحت 
)“HIPPA” (ہم جو ہے دار ذمہ لئے کے کرنے فراہم وضاحت یک اقسام یک معلومات ان کو آپ تحت کے 

 کے ان ہے، سکتا جا ایک اشتراک کا معلومات ساتھ کے لوگوں کن زین ں،یه کرتے جمع متعلق سے آپ
 اور یرسائ تک صحت معلومات یک آپ اور ں،یه یرکھ کر اںیبند شیپ یس کون نے ہم لئے کے تحفظ
 کے HIPAA اور تحفظ کے آپ متعلق سے یرازدار صرف نوٹس هی کہ چوں ۔وقحق کے اصالح یک ان

 نیقوان یوفاق گرید کو آپ ہے، کرتا وضاحت یک حقوق گرید متعلق سے معلومات یطب یک آپ تحت
 اس یک جن ںیه سکتے جا کئے فراہم حقوق اور تحفظات یاضاف سےیا تحت کے قانون یاستیر ای/  اور

 پورے پر توقعات یک آپ کار ۀقیطر شده وضاحت ںیم نوٹس اس اگر ۔ہے ںینہ وضاحت ںیم نوٹس
 مخصوص ہم کہ ںیه تےید حیترج کو بات اس آپ اگر ۔ہے کرنا ںینہ کچھ دیمز کو آپ تو ںیه اترتے

 سکتے دے درخواست یریتحر کیا مطابق کے وضاحت یک لیذ آپ تو ںیکر نہ اشتراک کا معلومات
 کے یسیپال یہمار ای ںیه سواالت یکوئ متعلق سے نوٹس اس کے یرازدار پاس کے آپ اگر ۔ںیه

 سے سریآف یسیویپرائ ٹیہمارےکارپور یمہربان برائے تو ہے تیشکا یکوئ متعلق سے کار ۀقیطر
 CPO@NYCHHC.org نمبر یفر ٹال ای ںیکر رابطہ پر HHC-HELP-866-1 ۔ںیکر رابطہ پر 

 

 گا؟ کرے کون لیتعم یک نوٹس اس
 

 :ہے کرتا وضاحت یک لیذ درج زین رکا ۀقیطر کے یرازدار یک ہاسپٹلز + صحت NYC نوٹس هی

 مجاز لئے کے کرنے درج معلومات ںیم چارٹ یطب کے آپ جو ور شہیپ یکوئ کا صحت نگہداشت 
 ۔ہو

 NYC فراہم یونٹیکم ں،ینکیکل اسپتال، کے اس اں،یاکائ اور جات شعبہ تمام کے ہاسپٹلز + صحت 

 لئے کے کرنے فراہم صحت ہداشتنگ ںیم گاہوں سہولت یک ہاسپٹلز + صحت NYC اور کنندگان،

NYC ۔شرکاء والے کرنے کام ساتھ کے ہاسپٹلز + صحت 

 NYC اور طلبہ رضاکاران، اسٹاف، ن،یمالزم تمام ںیم جس کنر یبھ یکوئ کا عملے ہاسپٹلز + صحت 

NYC ۔ںیه شامل اہلکار صحت + ہاسپٹلز  
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 افراد، هی عالوه، کے اس ۔ںیه کرتے لیتعم یک شرائط یک نوٹس اس مراکز یسہولت اور ادارے تمام هی
 کیا لئے کے مقاصد کے قیتحق ای کاج، کام کے صحت نگہداشت ،یگیادائ عالج، مقامات اور ادارے
 ۔ہے یگئ یک وضاحت ںیم نوٹس اس کہ سایج ں،یه سکتے کر اشتراک کا معلومات یطب ساتھ کے دوسرے

 
 صرف انکشاف ای استعمال کا لوماتمع یطب یک آپ کیشر یکاروبار کے ہاسپٹلز + صحت NYCک یا
 کے ضرورت ای اجازت حاصل تحت کے اتفاق گرید ای معاہدے اپنے ساتھ کے ہاسپٹلز + صحت NYCک یا

 ہاسپٹلز + صحت NYCک یا کیشر یکاروبار یکوئ کا ہاسپٹلز + صحت NYC  ۔ںیه سکتے کر یه لئے
 انجام کو یسرگرم ای  فعل یکس سے طرف یک ہاسپٹلز + صحت NYC کنیل ہوتا، ںینہ ممبر کا عملے

 رشتہ کا اس ساتھ کے ہاسپٹلز + صحت NYCک یا لئے کے کرنے اعانت ںیم یده انجام یک اس ای نےید
 سے قےیطر سےیا یبھ یکس اظہار ای استعمال کا صحت معلومات یک آپ کیشر یکاروبار یکوئ ۔ہے
 ۔سکتا کر ںینہ اظہار ای استعمال ہاسپٹلز + صحت NYC کا جس ہے سکتا کر ںینہ
 
 عہد ہمارا متعلق سے معلومات یطب یک آپ

 
 یک معلومات یطب یک آپ ہم لہذا ۔ںیه یذات معلومات متعلق سے صحت یک آپ اور آپ کہ ںیه سمجھتے ہم

 موصول کو آپ ہم پر، طور کے ہحص کے کاج کام کے معمول اپنے ۔ںیه عہد پابند لئے کے تحفظ کے یرازدار
 فراہم نگہداشت یاریمع کو آپ ۔ںیه کرتے اریت کارڈیر کیا کا خدمات اور تنگہداش یطب یوال ہونے
 اطالق کا نوٹس اس ۔ہے یضرور کارڈیر هی لئے ہمارے لئے کے لیتعم یک تقاضوں یقانون کچھ زین کرنے
 خواه ہو، ایک اریت نے ہاسپٹلز + صحت NYC کو جن ہے ہوتا پر کارڈزیر تمام سےیا کے نگہداشت یک آپ
 ۔نے اہلکار گرید کے ہاسپٹلز + صحت NYC ای ہو ایبنا نے ڈاکٹر یذات ےک آپ هی

 
 وه مراد یہمار سے اس تو ںیه کرتے استعمال کا اصطالح یک" معلومات یطب" ںیم نوٹس اس ہم یکبھ جب

 اور ہو ایک وصول ای ہو ایک اریت متعلق سے آپ نے ہاسپٹلز + صحت NYC ںیجنہ ںیه یہوت معلومات
 ان کو آپ نوٹس هی ۔ہو سے یگیادائ لئے کے صحت نگہداشت اس اور صحت نگہداشت یک آپ تعلق کا جن
 اور استعمال کا معلومات یطب متعلق سے آپ ہم عہیذر کے جن ہے کرتا فراہم اطالعات متعلق سے قوںیطر

 یطب پر ہم جو ںیه کرتے وضاحت یبھ یک  فرائض ان بعض اور حقوق کے آپ ہم ۔ںیه سکتے کر اظہار
 ۔ںیه ہوتے عائد متعلق سے اظہار اور استعمال کے ماتمعلو

 
 :کہ ہے کرتا مطالبہ سے ہم قانون یوفاق

 ںیرکھ قائم یرازدار یک معلومات یطب یک آپ ہم •

 اطالع کو آپ یک کار ۀقیطر کے یرازدار اور وںیدار ذمہ یاپن وابستہ سے معلومات یطب یک آپ ہم •
 ںید

 اظہار ای استعمال ای ،یرسائ یقانون ریغ ای ،یورز خالف یکوئ قمتعل سے معلومات یک آپ یکبھ جب •
 ۔ںید اطالع کو آپ ہم تو ہو

  ۔ںیکر لیتعم یک احکامات کے نوٹس اس کے یرازدار ہم •
 
 ںیه سکتے کر طرح کس اظہار اور استعمال کا معلومات یطب یک آپ ہم

 
 استعمال کا معلومات یطب یک آپ ہم عہیذر کے جن ہے یگئ یک وضاحت یک قوںیطر مختلف ان ںیم لیذ

 زمره اس کہ گے ںیکر وضاحت ہم لئے کے زمرے کیا ہر کے اظہار اور استعمال ۔ںیه سکتے کر اظہار اور
  ں؛یه ںینہ ریگ ہمہ ںیمثال هی ۔گے ںید ںیمثال یک اس اور ںیه یمعن ایک کے
 کر لئے کے کرنے فراہم ماتخد ای عالج یطب کو آپ استعمال کا معلومات یطب یک آپ ہم ۔لئے کے عالج
 ںیم بھال کھید یک آپ ںیم ہاسپٹلز + صحت NYC اطالع یک معلومات یطب متعلق سے آپ ہم ۔ںیه سکتے
 مثال ۔ںیه سکتے دے کو اہلکار گرید کے گاه سہولت ای طلبہ کے طب ن،یشیکنیٹ نرسوں، ڈاکٹروں، شامل
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 ہو ضرورت یک جاننے هی کو ڈاکٹر ےوال کرنے عالج کا ٹانگ یہوئ یٹوٹ یکس یک آپ :پر طور کے
 کر سست کو رفتار یک عمل کے ہونے کیٹھ طسیابیذ کہ وںیک ہے طسیابیذ کو آپ ایآ کہ ہے یسکت
 کو آپ ایآ کہ بتائے کو هیتغذ ماہر وه کہ ہے سکتا ہو یضرور لئے کے ڈاکٹر عالوه، کے اس ۔ہے یسکت

 یک آپ یبھ جات شعبہ مختلف کے گاه سہولت ۔ںیسک کر بندوست کا کھانے درست ہم تاکہ ہے طسیابیذ
 مثالً  ں،یه سکتے کر لئے کے کرنے مربوط کو زوںیچ مختلف یضرور لئے کے آپ اشتراک کا معلومات یطب

 سہولت معلومات یطب یک آپ ہم ں،یم صورت یک ہونے یضرور ۔زیکسریا اور ورک، یبارٹریل نسخے،
 ۔ہوں شامل ںیم نگہداشت یطب یک آپ ہے سکتا ہو جو ںیه سکتے بتا یبھ کو لوگوں کے باہر سے گاه

  
 یک آپ ں،یم صورت یک ہونے یضرور استعمال، کا صحت معلومات افتہی تحفظ یک آپ ۔لئے کے یگیادائ

 پر، طور کے مثال ۔ہے سکتا جا ایک لئے کے کرنے حاصل یگیادائ عوض کے خدمات یک صحت نگہداشتِ 
 ضرورت یک کرنے فراہم معلومات یک منصوبے کے صحت یک آپ متعلق سے)  یسرجر( جراحت اُس ںیہم
 یہمار منصوبہ کا صحت یک آپ تاکہ ہے یک حاصل ںیم ہاسپٹلز + صحت NYC نے آپ جو ہے یسکت پڑ

 کو منصوبہ کے صحت یک آپ ہم ۔کرے یگیادائ باز کو آپ لئے کے)  یسرجر( جراحت ای کرے یگیادائ
 یشگیپ تاکہ ںیه جارہے کرنے حاصل آپ کو جس ںیه سکتے بتا یبھ متعلق سے عالج سےیا یکس

 ای گا کرے برداشت اخراجات کے عالج منصوبہ کا آپ ایآ کہ ہوجائے طے هی ای جائے یل کر حاصل یمنظور
 کرتے پر طور مکمل ای/  اور سے، بیج آپ یگیادائ یک جن لئے کے خدمات یسیا تاہم، ۔ںینہ
 جانے یک اشتراک ساتھ کے یکمپن مہیب یک آپ ہم کہ ںیه سکتے کر درخواست یک بات اس آپ ں،یه

  ۔ںیرکھ محدود کو معلومات یوال
 

 NYC اظہار اور استعمال کا معلومات یطب یک آپ ضرورت حسب ہم ۔لئے کے کاج کام کے صحت نگہداشت
 کر لئے کے بنانے ینیقی کو بات اس اور چالنے پر ادیبن یک مره روز کو کاج کام کے ہاسپٹلز + صحت
 کا معلومات یطب ہم پر، طور کے مثال ۔ںیه کرتے حاصل نگہداشت یاریمع ضیمر تمام ہمارے کہ ںیه سکتے
 اپنے والے کرنے فراہم نگہداشت کو آپ زین لئے کے جائزے کے اریمع کے خدمات اور عالج اپنے استعمال
 سارے تبہ لئے کے کرنے صلہیف هی ہم ۔ںیه سکتے کر لئے کے یمائیپ قدر یک یکردگ کار یک اسٹاف
 یاضاف یس کون کو ہاسپٹلز + صحت NYC کہ ںیه سکتے کر یبھ ضم کو معلومات یطب یک ضوںیمر

 کارگر معالجے نئے کچھ ایآ اور ں،یه ںینہ یضرور خدمات یس کون چاہئے، یکرن کش شیپ یک خدمات
 گرید اور کاران صالح نٹس،یاکاؤنٹ سےیا اپنے اشتراک کا معلومات ہم ں،یم صورت یک ہونے یضرر ۔ںیه
  ۔ںیه کرتے مدد یہمار ںیم چالنے کو گاه سہولت کہ جو ںیه سکتے کر ساتھ کے وران شہیپ

  
 رابطہ سے آپ ساتھ کے وںیدہان ادی اظہار اور استعمال کا معلومات یطب ہم ۔اںیدہان ادی یک اپوائنٹمنٹ

 ۔ہے نٹمنٹاپوائ یکوئ یک آپ ںیم گاه سہولت کہ ںیه سکتے کر لئے کے بتانے هی اور کرنے
 

 چنایب کو معلومات یطب یک آپ پر طور عام لئے کے ہاسپٹلز + صحت NYC  ۔فروخت یک معلومات یطب
 عوض کے اظہار کے معلومات یطب ںیم جن لئے کے وںیسرگرم ان ای ںیم حاالت شتریب تاہم، ۔ہے ممنوع

ً  ںیہم ں،یه رکھتے توقع یک کرنے وصول یگیادائ یمال ہم  آپ قبل سے اظہار ای تعمالاس کے معلومات الزما
 یکس وه ںیه رہے جا کرنے حاصل ہم یگیادائ جو کہیبشرط ،یہوگ یکرن حاصل یرضامند یریتحر یک
 ۔ہے یک فراہم نے ہم جو ہو نہ وابستہ سے خدمت ای عالج یطب سےیا

 
ً  قبل سے استعمال کے معلومات یطب یک آپ یرضامند یریتحر یک آپ ںیہم ی۔کار فروخت  حاصل الزما
 تیچ بات متعلق سے کرنے استعمال ای دنےیخر کو خدمت ای پروڈکٹ یکس ساتھ کے آپ ہم تاکہ یہوگ یکرن
 کے ہاسپٹلز + صحت NYC اور آپ هی :ہو لیذ درج شکل یک تیچ بات کہ کے اس سوائے ں،یسک کر
 صحت NYC کو آپ جو ہو شامل تحفہ پروموشنل کا متیق یعالمت یکوئ ںیم اس ای ہو یہوئ روبرو انیدرم
 ہے، ںینہ ضرورت یک یرضامند یشگیپ لئے کے لیذ درج ۔ہو ایگ ایک فراہم سے جانب یک ہاسپٹلز +

 یگیادائ سے ثالث قیفر یکس بدلے کے کرنے رابطہ سے آپ ہاسپٹلز + صحت NYC کہ کے اس سوائے
 :کرے حاصل
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 ای کرنے فراہم اںیدہان ادی یک )Refill( فلیر اظہار ای استعمال کا معلومات یطب ہم ۔معلومات یک دوا -
 ۔ہو یگئ یک زیتجو کو آپ جو ںیه سکتے کر لئے کے کرنے فراہم معلومات متعلق سے دوا یسیا یکس

 
 کے بتانے کو اراتیاخت ان کے عالج کو آپ اظہار اور استعمال کا معلومات یطب ہم ۔متبادالت کے عالج -

 نگہداشت ای بھال کھید یک حالت ںیم جس ہو، یدلچسپ کو آپ ہے سکتا ہو ںیم جن ںیه سکتے کر لئے
 شامل مراکز کے نگہداشت ای کنندگان فراہم کے صحت نگہداشت اں،یتھراپ معالجے، متبادل کرنا، مربوط کو
 ۔ںیه

 
 فوائد، وابستہ سے صحت کو آپ اظہار اور استعمال کا معلومات یطب ہم ۔تخدما اور فوائد وابستہ سے صحت -

 کے ہاسپٹلز + صحت NYC ںیم اس ں،یه سکتے کر لئے کے بتانے ںیم بارے ےک خدمات اور مصنوعات
  ۔ہو یدلچسپ کو آپ دیشا ںیم جن ںیه شامل باتیتقر وه اور منصوبے کے صحت تیملک ریز

    
 معالج، والے کرنے عالج جنس، دائش،یپ خیتار عمر، پتہ، نام، کے آپ ہم ۔اںیسرگرم یک کرنے اکٹھا هیسرما
 مخصوص وه اور ں،یه یک حاصل خدمات نے آپ جہاں شعبہ وه اور معلومات، تیسم وںخیتار یک عالج

 ان اور گاہوں سہولت یاپن اظہار اور استعمال کا ان ں،یه ںینہ وابستہ سے حالت یک آپ جو معلومات گرید
 لئے کے کرنے رابطہ سے آپ سے غرض یک کرنے حاصل هیسرما لئے کے کاج کام کے صحت نگہداشت یک
 شنیفاؤنڈ وابستہ سے ہاسپٹلز + صحت NYC یکس لئے کے مقاصد یانہ کا معلومات ان بنفسہ ہم ۔ںیه تےسک کر
 صلہیف کا رہنے دور سے رابطوں متعلق سے کرنے اکٹھا هیسرما ۔ںیه سکتے کر لئے کے اشتراک ساتھ کے
 سکتے کر مکمل فارم یکوئ کا حفاظت یک یرازدار یاضاف برائے درخواست صحت + ہاسپٹلز NYC آپ ۔کرنا
 برائے کٹریڈائر ای) Director of Admitting( کٹریڈائر دار ذمہ لئے کے یبھرت کے گاه سہولت ای ںیه

 کے کوششوں یک کرنے اکٹھا هیسرما یک صحت + ہاسپٹلز NYC کو) Director of Registration( اندراج
 کر جمع درخواست یریتحر یکوئ لئے کے کرنے" صلہیف کا رہنے دور" سے جانے کئے رابطے ںیم ضمن
 سے وجہ یک صلےیف کے کرنے نہ وصول رابطہ متعلق سے کرنے اکٹھا هیسرما ۔ںیه سکتے
  ۔سکتا جا ایک ںینہ منع سے کرنے حاصل خدمت ای فائده گرید یکوئ ای عالج کو آپ

 
 دوران کے یبھرت یک آپ ںیم اسپتال ہم ہو، اعتراض کو آپ کہ کے اس سوائے ۔یکٹریڈائر یک گاه سہولت
 سکتے کر درج معلومات محدود یک تینوع مخصوص متعلق سے آپ ںیم یکٹریڈائر یک ضیمر یاندرون

 پر طور کے مثال( حالت یعموم یک آپ جگہ، یک آپ ںیم گاه سہولت نام، کا آپ ںیم معلومات ان ۔ںیه
 آپ سوائے لومات،مع تمامتر هی ۔ہے یسکت ہو شامل یوابستگ یمذہب یک آپ زین ،)رهیوغ مستحکم مناسب،

 ںیکر افتیدر کو آپ کر لے نام جو ںیه یسکت جا یک یجار یبھ کو لوگوں ان کے، یوابستگ یمذہب یک
 پسند آپ اگر ی۔گ جائے ید اطالع متعلق سے یوابستگ یمذہب یک آپ کو ممبروں کے گھر گرجا صرف ۔گے

 کو معلومات تمام ای کچھ سے ںیم ان ںیم یکٹریڈائر یک گاه سہولت صحت + ہاسپٹلز NYC کہ ںیه کرتے
 کو) Director of Admitting( کٹریڈائر  دار ذمہ کے یبھرت کے گاه سہولت یمہربان برائے تو کرے نہ درج
 ۔ںید  اطالع
 

 کو آپ کہ کے اس سوائے ۔یگیادائ عوض کے نگہداشت یک آپ ای افراد شامل ںیم نگہداشت یک آپ
 سکتے کر یجار کو رکو فرد اس کے کےکنبے  آپ ای کو ستدو یکس معلومات یطب یک آپ ہم ہو، اعتراض

 ںیه سکتے کر فراہم یبھ کو شخص سےیا یکس معلومات هی ہم ۔ہو شامل ںیم نگہداشت یطب یک آپ جو ںیه
 حالت یک آپ یبھ کو دوست ای کنبے کے آپ ہم ۔گا کرے مدد ںیم یگیادائ عوض کے نگہداشت یک آپ جو
 یکس معلومات یطب یک آپ ہم عالوه، کے اس ۔ںیه موجود ںیم گاه ہولتس آپ کہ هی ر او ںیه سکتے بتا
 ہو رہا کر مدد ںیم کوشش یک یرسان راحت متعلق سے سانحہ یکس جو ںیه سکتے کر فراہم کو ادارے سےیا

 ۔سکے جا ید اطالع ںیم بارے کے مقام اور وضع حالت، یک آپ کو کنبے کے آپ تاکہ
 

 ای نیوالد نمائندے،  یذات یکس معلومات یطب یک آپ ہم ۔ںیه سکتے کر کام سے طرف یک آپ جو افراد وه
 یک آپ جو ہے حاصل حق کا کرنے نامزد نمائنده  یذات یکوئ کو آپ ۔ںیه سکتے کر یجار کو سرپرست
 اور نیوالد ۔ہو سکتا کر کام سے طرف یک آپ لئے کے کرنے کنٹرول کو یرازدار یک صحت معلومات
 ہے، ہوتا حق کا رکھنے کنٹرول پر یرازدار یک صحت معلومات یک بچوں بالغ نا پر طور عام کو سرپرست
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 ۔ہو اجازت یک کرنے کام سے یمرض یاپن قانون روئے از کو بچوں بالغ نا کہ کے اس سوائے
 

 ای استعمال کا معلومات یطب یک آپ ہم تو ںیه کرتے شرکت ںیم آزمائش یطب یکس آپ اگر ۔قیتحق
 معلومات یک آپ ہم ں،یم حاالت مخصوص ۔گے ںیکر طلب اجازت یریتحر یک آپ پہلے سے کرنے اشتراک

 کے یکارروائ خاص کیا یک یمنظور لئے کے مطالعہ یقیتحق یکس ریبغ کے اجازت یریتحر یک آپ
 کار قیتحق یکوئ ۔ہے یبنات ینیقی کو خطرے کم از کم لئے کے یرازدار یک آپ جو ںیه سکتے کر بعد
 کے اس ای ںیم یاریت یک مطالعہ یقیتحق یکس یه نہ گا کرے ںینہ ظاہر امن کا آپ ںیم صورت یکس

 ۔گا کرے ینشانده یک آپ پر طور یعوام بعد کے اس ای دوران
 

 ،یوفاق سایا اگر گے ںیکرد اظہار کا معلومات یطب یک آپ ہم ۔ہو یضرور قانون روئے از کہ سایج
 ۔ہو یضرور سے رو یک قانون یمقام ای یاستیر

 
 یک آپ ںیم صورت یک ہونے یضرور ہم ۔لئے کے ٹالنے کو خطرے نیسنگ یکس کے یسالمت ای صحت
 و صحت یک شخص گرید ای عوام ای یسالمت اور صحت یک آپ اظہار اور استعمال کا معلومات یطب

 ۔ںیه سکتے کر لئے کے ٹالنے کو خطرے نیسنگ کے یسالمت
 

 حاالت یخصوص کے اظہار
 

 کمانڈ یملٹر معلومات یطب یک آپ ہم تو ںیه رکن یکوئ کے افواج مسلح آپ اگر ۔ٹرنسیو اور یملٹر
  ۔ںیه سکتے کر یجار پر مطالبہ کے وںیاتھارٹ

 
 معاوضہ کے کارکنوں ای کو یکمپن مہیب یک آجر کے آپ معلومات یطب یک آپ ہم ۔معاوضہ کا کارکنوں
  ۔ںیه سکتے کر یجار کو پروگرام گرید سےیج اس ای )Workers’ Compensation Board( بورڈ

 
 ان لئے کے مقاصد کے صحت یعوام اشتراک کا معلومات یطب یک آپ ہم ۔اںیسرگرم یک صحت یعوام

 حاالت، یطب مخصوص ای تھام، روک یک انتشار کے مرض جو ںیه سکتے کر ساتھ کے اداروں یحکومت
 ان ۔ںیه مجاز کے رنےک حاصل ںیرپورٹ یک تشدد یخانگ اور ،یپرواه ال ،یسلوک بد اموات، والدتوں،
 ہم کے اس سوائے گے، ںیکر کوشش یک کرنے حاصل اجازت یک آپ ہم پہلے سے کرنے یجار کو معلومات

 ۔ہوں مجاز ای مجبور لئے کے کرنے سایا ریبغ کے اجازت یک آپ
  

HIV، یخصوص لئے کے معلومات یاتینیج اور صحت، یدماغ استعمال، غلط کے اتیمنش اور الکحل 
 کے اتیمنش اور الکحل معلومات، وابستہ سے HIV اطالق کا تحفظات یخصوص متعلق سے یزداررا ۔تحفظات

 قانون یوفاق( نوٹس کے عالج یاتینفس معلومات، یک صحت یدماغ معلومات، یک عالج کے استعمال غلط
 تو ہے مشتمل پر گوشوں یخصوص ان نگہداشت یک آپ اگر ۔ہے ہوتا پر معلومات یاتینیج اور ،)تحت کے

 ای کننده فراہم کے صحت نگہداشت یاپن لئے کے معلومات دیمز متعلق سے تحفظات یاضاف ان یمہربان برائے
 ۔ںیکر رابطہ سے کاروں صالح

 
 لئے کے وںیسرگرم جائز قانون روئے از اظہار کا معلومات یطب ہم ۔اںیسرگرم یک ینگران یک صحت
 نیب چھان آڈٹس، اںیسرگرم هی یک یننگرا ۔ںیه سکتے کر سے یجنسیا یکس یک ینگران یک صحت
 ۔ںیه یسکت ہو مشتمل پر شیتفت اور

 
 عدالت یکس معلومات یطب یک آپ ہم تو ںیه ملوث ںیم تنازعہ ای مقدمہ یکس آپ اگر ۔اںیکارروائ یقانون
 یکس کے یحاضر اظہار کا معلومات یطب یک آپ ہم ۔ںیه سکتے کر ظاہر ںیم جواب کے آرڈر یانتظام ای

 ںیم جواب کے یکارروائ جائز گرید عہیذر کے شخص اور یکس ای درخواست یک یڈسکور کم،ح یعدالت
 هی کو آپ کہ جب ہوگا ںیم صورت اس صرف سایا کنیل ہے، شامل ںیم تنازعہ کہ جو ںیه سکتے کر یبھ

 لئے کے اس ای ںیکر درخواست یک تحفظ کے معلومات مطلوبہ کہ ہوں یچک جا یک ںیکوشش یک بتانے
 ۔ںیل کر حاصل کمنامہح یکوئ
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 درج ںیم جس ں،یه سکتے کر یجار خاطر یک کرنے نافذ کو قانون معلومات یطب یک آپ ہم ۔نفاذ کا قانون

  :ںیه شامل ںیزیچ لیذ
 
 ناید جواب کا وںیکارروائ یقانون -
 بتانا جگہ یک اس ای کرنا شناخت یک شخص غائب ای گواه، اہم بھگوڑے، مشتبہ، یکس -
 ہوں متعلق سے شخص شکار کے جرم یکس جو ںیم حاالت سےیا -
 ںیه یسکت ہو جہینت کا کرتوت مجرمانہ وه کہ ہو نیقی ںیہم جبکہ ںیم صورت یک اموات یسیا -
 ںیم صورت یک جرائم والے ہونے ںیم گاه سہولت -
 شناخت، جگہ؛ یک شخص شکار کے جرم ای جرم لئے؛ کے نےید اطالع یک جرم یکس ںیم یمرجنسیا -

 ۔ہے ایک ارتکاب کا جرم نے جس لئے کے بتانے جگہ یک شخص اس ای ،خاکہ
 

 ای استعمال کا صحت معلومات افتہی تحفظ یک آپ صحت + ہاسپٹلز NYC ں،یم صورت یک موت یک آپ ۔موت
 شخص گرید شامل ںیم بھال کھید یک آپ ای نمائندے  یذات دار، رشتہ ،کنبے کے آپ ای نےید اطالع اظہار
 اس سوائے ہے، سکتا کر لئے کے مدد ںیم کرنے تالش جگہ یک ان لئے کے بتانے متعلق سے موت یک آپ کو
 اس ۔ہو ایبتا کر لکھ کو صحت + ہاسپٹلز NYC نے آپ جو ہو خالف کے تیہدا ای پسند سابقہ یکس کرنا سایا کہ

 یوه صرف کہ گا بنائے ینیقی کو بات اس اہلکار صحت + ہاسپٹلز NYC لئے، کے کرنے اظہار یکوئ کا طرح
 ان اور وابستہ سے مقاصد کے کرنے تالش جگہ ای یدہندگ اطالع جو ںیجائ یک استعمال معلومات افتہی تحفظ
 اظہار کا صحت معلومات افتہی تحفظ یک آپ صحت + ہاسپٹلز NYC گر،ید بصورت ۔ہوں یضرور لئے کے

 یک کرنے کام سے طرف یک آپ سپا کے ان اگر گا، کرے سے نمائندے یقانون ای دار رشتہ زنده یکس صرف
  ۔ںیکر شیپ حکمنامہ یعدالت ای نامہ مختار درست یکوئ وه کہ هی ای ہو اجازت یقانون

 
 کے عضاءا اور کٹرز،یڈائر کے نیوتکف زیتجہ کننده، جانچ یطب ،)coroners( افسر یاتیبلد کننده شیتفت
 سکتے کر یجار کو کننده جانچ یطب ای افسر یاتیبلد کننده شیتفت یکس معلومات یطب یک آپ ہم ۔ےیعط
 کے نیوتکف زیتجہ معلومات یطب یک ضوںیمر کے گاه سہولت ںیم صورت یک ہونے یضرور ہم ۔ںیه

 کا معلومات یطب ۔ںیسک ہو سبکدوش سے وںیدار ذمہ یاپن وه تاکہ ںیه سکتے کر یجار یبھ کو کٹروںیڈائر
 ۔ہے سکتا جا ایک لئے کے وںیعط کے جوںینس اور آنکھ اعضاء، اظہار و استعمال

 
ٹ ادارے کو جو کہ از یویا پرائی یسرکار یمعلومات کس یطب یہم آپ ک ی۔سانحے سے متعلق راحت رسان

ں تعاون کرنے کے یکوششوں م یک یعہ سانحے سے متعلق راحت رسانیکے ذر یگر اتھارٹیا دیروئے قانون 
 یا شخص (اشخاص) جو آپ کینمائندے   یذات،  کنبے والےلئے مجاز ہو، اس طرح کے ادارے کے ساتھ آپ کے 

جنے کے لئے اور رابطہ یکھ بھال کے لئے ذمہ دار ہو ان کو اطالع نامہ بھید یا موت کیحالت  یجگہ، عموم
  ۔ں یکرسکتے ه یکرنے کے مقاصد سے جار

 
 کاؤنٹر جنس، یلیانٹ معلومات یطب یک آپ ہم ۔اںیسرگرم یک نسیج یانٹل اور یکورٹیس شنلین
 اہلکار یوفاق مجاز کے ان ہوں جائز قانون روئے از جو اںیسرگرم یکورٹیس شنلین گرید اور جنس یلینٹا

 ۔ںیه سکتے کر یجار کو
 

 سکتے بتا کو اہلکاروں یوفاف مجاز معلومات یطب یک آپ ہم ۔خدمات یحفاظت لئے کے لوگوں گرید اور صدر
 یخصوص ای ں،یسک کر فراہم تحفظ کو ربراہانس کے ممالک گرید اشخاص، مجاز گرید صدر، وه تاکہ ںیه

 ۔ںیسک دے انجام کو نیب چھان
 

 یانسٹ یاصالح یکس کو اہلکاروں والے کرنے نافذ قانون ای وشنیٹ یانسٹ یاصالح یکس ہم ۔نیمک
 یانسٹ) 1( ہوگا یضرور اجراء هی ۔ںیه سکتے کر یجار معلومات یطب ںیم بارے کے نوںیمک کے وشنیٹ
 یک یسالمت اور صحت یک نیمک) 2( سکے؛ کر فراہم صحت نگہداشت کو نیمک کہتا لئے کے وشنیٹ

 یک وشنیٹ یانسٹ یاصالح) 3( اور لئے؛ کے یسالمت اور صحت یک لوگوں گرید ای لئے کے حفاظت
 ۔لئے کے تحفظ اور یسالمت
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 حقوق کے آپ متعلق سے معلومات یطب یک آپ
 
 :ںیه رکھتے محفوظ متعلق سے آپ ہم ںیجنہ ںیه حاصل وقحق لیذ درج سے تعلق کے معلومات یطب ان کو آپ
 

 نقل یک ان زین کرنے درخواست یک یرسائ تک معلومات ان کو آپ ۔حق کا کرنے حاصل نقل اور یرسائ
 ان ۔ہو سکتا جا ایک لئے کے کرنے صلےیف متعلق سے آپ استعمال کا جن ہے حاصل حق کا کرنے حاصل

 شامل معلومات وه ای نوٹس کے عالج یاتینفس ںیم ان مگر ں،یه شامل زکارڈیر بلنگ اور یطب ںیم معلومات
 ہے حاصل حق کا کرنے درخواست یک بات اس کو آپ ۔ہو سے آزمائش یطب یجار یکس تعلق کا جن ںیه ںینہ
 ان ای یرسائ تک معلومات ان ۔ںیجائ یک فراہم ںیم شکل کٹرانکیال اںیکاپ یک کارڈزیر الکٹرانک کہ
 برائے ہو، سکتا جا ایک ںیم کرنے صلےیف متعلق سے آپ استعمال کا جن لئے کے رنےک حاصل نقل یک

 یانتظام کے معلومات متعلق سے صحت یک گاه سہولت ںیم شکل یریتحر درخواست یاپن یمہربان
  ۔ںیکرائ جمع پاس کے (Health Information Management Department)شعبہ

 نقل سے آپ ہم تو جائے یک فراہم کو آپ نقل کیا یک معلومات کہ ںیه کرتے درخواست یک بات اس آپ اگر
 مطالبہ کا سیف کیا لئے کے یگیادائ یک اخراجات کے کرنے لیم کو درخواست اور کرنے اریت بنانے،

 کیا کو آپ ہم تو ہے جاتا اید کر منع سے کرنے حاصل یرسائ تک معلومات کو آپ اگر ۔ںیه سکتے کر
 NYC ۔ںیه سکتے کر درخواست یک ینظرثان ںیم بارے کے انکار اس آپ ۔گے ںیکر فراہم وضاحت یریتحر

 اس اور درخواست یک آپ ور شہیپ مجاز گرید کا صحت نگہداشت کرده منتخب عہیذر کے صحت + ہاسپٹلز
 یک آپ نے جس ہوگا ںینہ وه شخص واال نےید انجام کو عمل کے ینظرثان ۔گا کرے یثان نظر پر انکار

 ۔گے ںیکر لیتعم یک جےینت کے یثان نظر ہم ۔ہے ایک تردمس کو درخواست
 

 درست وه ںیه موجود پاس ہمارے معلومات یطب جو متعلق سے آپ کہ ںیه کرتے محسوس آپ اگر ۔حق کا اصالح
 وه کہ آں تا ںیکر اصالح یک اس ہم کہ ںیه سکتے کر درخواست یک بات اس آپ تو ںیه یادھور ای ںیه ںینہ

 الزما ںیدرخواست تمامتر یک اصالح ۔ںیه یجات یرکھ لئے کے اس ای عہیذر کے گاه سہولت معلومات
 کا صحت + ہاسپٹلز NYC لئے کے کرنے درخواست یک اصالح یکس ۔ںیچاہئ یہون ںیم شکل یریتحر

 ای ںیکر مکمل) Request for Amendment صحت + ہاسپٹلز NYC(  اصالح برائے فارم درخواست کیا
 Health Information Management( شعبہ یانتظام کے معلومات متعلق سے صحت یک گاه سہولت

Department (درخواست یاپن یک اصالح الزما کو آپ ۔ںیکرائ جمع درخواست یریتحر یکوئ ہاںی کے 
 یریتحر هی اگر  کو درخواست یکس یک آپ لئے کے اصالح ہم ی۔ہوگ یبتان وجہ یکوئ ںیم دیتائ یک

 اس ۔ںیه سکتے کر مسترد تو ہو یگئ یبتائ نہ وجہ یکوئ ںیم دیتائ یک رخواستد اگر ای ہو نہ ںیم شکل
 درخواست یک اصالح ںیم معلومات ان سے ہم آپ اگر ںیه سکتے کر مسترد درخواست یک آپ ہم عالوه، کے

 :کہ جو ںیه کرتے
 
 لئے کے کرنے نیقی هی ںیہم آپ کہ کے اس سوائے ں،یه یگئ یک ںینہ اریت عہیذر ہمارے -

 انجام کو عمل کے اصالح اب وه ںیه یک اریت معلومات هی نے شخص جس کہ ںیکر فراہم وجہ یکوئ
 ۔ہے ںینہ ابیدست لئے کے نےید

 سکتا جا ایک استعمال لئے کے کرنے صلہیف متعلق سے آپ ںیجنہ ہے ںینہ حّصہ کا معلومات ان هی -
 ۔ہے

 جائے ید اجازت کو آپ لئے کے نانےب نقل اور شیتفت یک جن ہے ںینہ ہحص کا معلومات ان هی -
 ۔ںیه مکمل اور درست هی -
 

 درخواست یک" یساز فہرست یک شکلوں یک اظہار" کو آپ ۔حق کا یساز فہرست یک شکلوں یک اظہار
 صحت + ہاسپٹلز NYC کہ کو جس ہے یہوت فہرست کیا یک شکلوں یک اظہار هی ۔ہے حاصل حق کا کرنے
 معلومات یک تینوع مخصوص ںیم فہرست اس ۔ہے ایک اریت لئے کے معلومات یطب متعلق سے آپ نے

 NYC ای ،یگیادائ یک آپ عالج، کے آپ نے ہم اشتراک کا جن معلومات وه سےیج ،یگ ہوں ںینہ شامل
 آپ نے ہم ںیجنہ ںیشکل وه یک اظہار ای ہے، ایک لئے کے کاج کام کے صحت نگہداشت یک صحت + ہاسپٹلز
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 درخواست یاپن یمہربان برائے لئے، کے کرنے درخواست یک فہرست اس ۔ںیه ید انجام تحت کے اجازت یک
 Health Information( شعبہ یانتظام کے معلومات متعلق سے صحت یک گاه سہولت ںیم شکل یریتحر

Management Department (یک ذکر مدت کیا الزما ںیم درخواست یک آپ ۔ںیکرائ جمع ہاںی کے 
 پہلے سے 2003 ل،یاپر 14 آپ ہے، ںینہ اجازت یک ہونے لیطو ادهیز سے سال 6 کے جس چاہئے یجان
 کس فہرست آپ کہ چاہئے ہونا اشاره کا بات اس ںیم درخواست یک آپ ۔ںیه سکتے کر ںینہ ذکر ںیخیتار یک

 کے مدت یک ماه 12 آپ یک جس فہرست یپہل وه ۔)ںیم شکل یبرق ای پر کاغذ یعنی( ںیه چاہتے ںیم شکل
 کا سیف یمبن پر الگت معقول کیا ہم لئے، کے فہرستوں یاضاف ی۔ہوگ مفت وه گے ںیکر ستدرخوا اندر

 کے الگت یک اس کو آپ ہم ۔سکے ہو یبھرپائ یک اخراجات کے کرنے فراہم معلومات تاکہ گے ںیکر مطالبہ
 ای سوخمن جائے ایک وصول معاوضہ سے آپ کہ کے اس قبل درخواست یاپن تب آپ اور گے ںید بتا ںیم بارے
  ۔ںیه سکتے کر لیتبد
 

 ہے حاصل حق کا کرنے درخواست یک یپابند یکس پر معلومات یطب ان کو آپ ۔حق کا درخواست یک وںیپابند
 آپ ۔ںیه کرتے اظہار ای استعمال لئے کے کاج کام کے صحت نگہداشت ای یگیادائ عالج، متعلق، سے آپ ہم جو
 اور یکس متعلق سے آپ ہم جو ہے حاصل حق یبھ کا کرنے تدرخواس یک کرنے محدود کو معلومات یطب ان کو

 کے مثال ۔دوست ای  فرد کا کنبے یکوئ سےیج ہے، شامل ںیم نگہداشت یک آپ کہ جو ںیه بتاتے کو شخص
 ای استعمال کا معلومات متعلق سے یکارروائ یطب یسیا یکس ہم کہ ںیه سکتے کر درخواست آپ پر، طور
صحت +  NYC یمہربان برائے لئے، کے کرنے درخواست یک وںیپابند ۔ہو یائکر نے آپ جو ںیکر نہ اظہار
 Request for Additional صحت + ہاسپٹلز NYC( درخواست یک تحفظ کے یرازدار یاضاف یک ہاسپٹلز

Privacy Protection (کٹریڈائر دار ذمہ لئے کے یبھرت کے گاه سہولت آپ ۔ںیکر مکمل فارم یکوئ کا 
)Director of Admitting (کٹریڈائر کے اندراج ای )Director of Registration (یکوئ یبھ ہاںی کے 

 متعلق سے امور لیذ  درج ںیہم یمہربان برائے ں،یم درخواست یاپن ۔ںیه سکتے کرا جمع درخواست یریتحر
 :ںیبتائ

 
 ںیه چاہتے کرنا محدود آپ کو جن ںیه معلومات یس کون وه -
 ںیه چاہتے کرنا محدود کو دونوں ای کو، اظہار ای کو، استعمال ارےہم آپ ایآ -
 )لئے کے شوہر ای یویب یاپن پر، طور کے مثال( ںیه چاہتے اطالق کا وںیپابند آپ لئے کے کن -

 کرتے اتفاق ہم اگر کنیل ۔ہے ںینہ یضرور ہونا متفق سے درخواست یک کرنے عائد یپابند یک آپ لئے ہمارے
 عالج یہنگام کے آپ کرنا فراہم معلومات کہ کے اس سوائے گے، ںیکر لیتعم یک درخواست یک آپ ہم تو ںیه

 ۔ہو یضرور لئے کے
 

 ہم کہ ہے حاصل حق کا کرنے درخواست یک بات اس کو آپ ۔حق کا درخواست یک وںیرسان غامیپ هیخف
 مثال ۔ںیکر تیچ بات پر جگہ مخصوص یکس ای قےیطر مخصوص ںیم بارے کے مسائل یطب ساتھ کے آپ
 رابطہ لیم یا ۀعیبذر ای پر جگہ یک کام صرف سے آپ ہم کہ ںیه سکتے کر درخواست آپ پر، طور کے
 ںیم شکل یریتحر درخواست یاپن یمہربان برائے لئے، کے درخواست یک وںیرسان غامیپ هیخف ۔ںیکر

 سے آپ ہم ۔ںیکرائ جمع ںیم) Medical Correspondence Unit( یاکائ یک مراسلت یطب یک گاه سہولت
 یک آپ ۔گے ںیل کر قبول کو درخواستوں معقول تمام ہم ۔گے ںیپوچھ ںینہ وجہ یک درخواست یک آپ

 کرتے پسند جانا ایک رابطہ سےیک اور کہاں آپ کہ چاہئے یہون وضاحت یک بات اس الزما ںیم درخواست
 ۔ںیه
 

 کر حاصل ںیم انداز اس حتص معلومات یک آپ جب ۔حق کا نوٹس ںیم صورت یک یورز خالف یکس
 جو ںیجائ یکرد ظاہر ای ںیجائ یل کر استعمال جائے، یل کر حاصل یرسائ تک ان ای ں،یجائ یل

 ساتھ کے صحت معلومات یک آپ کہ کرے میتسل صحت + ہاسپٹلز NYC جب اور ہے ںینہ درست قانونا
 یکس پر طور عام ۔ہے حاصل حق کا جانے ئےید اطالع یک اس کو آپ تو ہے ایگ ایل کر سمجھوتہ
 جائے ید کر ںیم شکل یریتحر اندر کے دنوں 60 بعد کے واقعے اس کو آپ اطالع یک یورز خالف
 یگئ یک حاصل یرسائ سے قےیطر غلط تک معلومات یطب یک آپ کہ ہے نیقی کو آپ اگر   ی۔گ
صحت  Patient Relations(، NYC( تعلقات ضیمر آپ تو ہے ایگ ایک اظہار ای استعمال کا ان ای ہے

 سے )Corporate Privacy Officer(سریآف یسیویپرائ ٹیکارپور کے + ہاسپٹلز
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CPO@NYCHHC.org ای ںیه سکتے کر رابطہ پر HHC-HELP-866-1 ۔ںیه سکتے کر کال پر   
 
 حق کا کرنے حاصل نقل یکاغذ کیا یک نوٹس اس کو آپ ۔حق کا کرنے حاصل نقل یکاغذ کیا یک نوٹس اس

 اس آپ ۔ںیه سکتے کر درخواست یک کرنے حاصل نقل کیا یک نوٹس اس یبھ یکبھ سے ہم آپ ۔ہے حاصل
 یبرق نوٹس اپنا نے آپ کہ جب ںیه رکھتے حق کا کرنے حاصل نقل یکاغذ کیا یک نوٹس اس یبھ ںیم صورت
 یبھ سے www.nyc.gov/hhc سائٹ بیو یہمار نقل کیا یک نوٹس اس آپ ۔ہو ایل کر حاصل ںیم شکل
 گاه سہولت اسے یمہربان برائے لئے، کے کرنے حاصل نقل یکاغذ کیا یک نوٹس اس »۔ںیه سکتے کر حاصل
 ۔ںیکر طلب سے) Registration Department( شعبہ کے اندراج ای) Admitting( یبھرت کے

 

 اںیلیتبد ںیم نوٹس اس
 

 ان کو نوٹس شده لیتبد ای شده ینظرثان پاس ہمارے ۔ہے محفوظ حق کا کرنے اںیلیتبد ںیم اس پاس ہمارے
 ں،یه محفوظ سے یه ےپہل متعلق سے آپ پاس ہمارے جو ہے محفوظ حق کا کرنے نافذ لئے کے معلومات یطب
 یک نوٹس هیحال موجود ںیم گاه سہولت ہم ۔گے ںیکر حاصل ںیم مستقبل ہم جو لئے کے معلومات ان زین
 درج خیتار یک ہونے مؤثر پر صفحہ پہلے ںیم طرف ںیدائ اوپر ںیم نوٹس ۔گے ںیکر پوسٹ نقل کیا

 ی۔ہوگ
 

 ںیتیشکا
 

صحت +  NYC کو آپ ای ہے یہوئ یورز خالف یک قوقح کے آپ متعلق سے یرازدار کہ ہے نیقی کو آپ اگر
 اور صحت ای ںیم صحت + ہاسپٹلز NYC آپ تو ہے شیتشو متعلق سے وںیکارروائ یک یرازدار یک ہاسپٹلز
 یکوئ ہاںی کے یٹریسکر کے (Department of Health and Human Services) شعبہ کے خدمات یانسان
 لئے، کے کرانے درج تیشکا یکوئ ہاںی کے اسپٹلزصحت + ہ NYC ۔ںیه سکتے کرا درج تیشکا

 ای ںیکر کال پر HELP-HHC-866-1الئن ہاٹ نٹیکمپل یفر ٹال یمہربان برائے
CPO@NYCHHC.org ں یسزا نہ یت درج کرانے پر آپ کوئیشکا یکوئ ۔ںیجیبھ لیم یا یکوئ پر

  ی۔جائے گ ید
 

 ںیشکل گرید یک اظہار اور استعمال کے معلومات یطب
 

 ،یوفاق اطالق قابل ای ںیم نوٹس اس کا جن ںیشکل وه گرید یک اظہار اور استعمال کے معلومات یطب
 یه تحت کے یرضامند یریتحر یک آپ صرف ہے ایگ ایک ںینہ احاطہ ںیم نیقوان یمقام اور یاستیر

 اس آپ تو ںیه تےید اجازت یک اظہار اور استعمال کے معلومات یطب یاپن ںیہم آپ اگر ی۔گ ںیپائ انجام
 ہم اب تو ںیه کرتے منسوخ اجازت یاپن آپ اگر ۔ںیه سکتے کر منسوخ ںیم شکل یریتحر یبھ یکبھ کو اجازت

 کے آپ احاطہ کا جن گے ںیکر ںینہ لئے کے مقاصد ان اظہار ای استعمال کا معلومات یطب متعلق سے آپ
 اظہار کا جس ںیه قاصر سے نےیل واپس کو بات یسیا یبھ یکس ہم ۔ہے ایگ ایک ںیم نامے اجازت یریتحر
 کارڈزیر کے نگہداشت اس یاپن اسے لئے ہمارے کہ هی اور ںیه چکے کر تحت کے اجازت یک آپ یه پہلے ہم
 ۔ہے یک فراہم کو آپ نے ہم جو ہے یضرور رکھنا ںیم
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 نامہ اقرار

   
 یک ہاسپٹلز+  صحت NYC مجھے کہ ہوں کرتا اقرار ںیم کر، ڈال خیتار اور کرکے دستخط پر فارم کے لیذ

 ۔ہے یگئ ہو موصول نقل کیا یک نوٹس کے یرازدار

 
 
  

________________________________________   __________________________________ 
 نمبر کارڈیر یطب کا ضیمر          نام کا ضیمر
 
  
  

________________________________________   __________________________________ 
 خیتار           دستخط کے ضیمر

   
 
  
  
 
 یک لیذ یمہربان برائے ں،یم صورت یک جانے ئےید انجام عہیذر کے نمائندے  یذات یکس کے ضیمر
 :ںیکر پرنٹ نام اپنا ںیم جگہ یخال

 
  
  

________________________________________   __________________________________ 
 دستخط کے نمائندے  یذات                  نام کا نمائندے  یذات
 
  
  
 

FOR USE BY NYC HEALTH + HOSPITALS STAFF ONLY:
 

□  Patient refused to sign                
 
□   Patient unable to sign 
 
 
 
_____________________________________ 
 NYC Health + Hospitals Employee’s Initials                 
 
 
 
____________________________________ 
Today’s Date 
 

 
 


