
 
 
COVIDCheck Colorado HIPAA ကိုယ်ေရဵလုဳခြုဳမှု သတိေေဵြျက် ကျငဴ်သုဳဵမှုမျာဵ 
သငဴ်အြျက်အလက်။ သငဴ်အြွငဴ်အေရဵမျာဵ။ ကျွန်ုေ်တို့၏ တာဝန်မျာဵ။ 

ဤသတိေေဵြျက်မှ သငဴ်နှငဴ်ေတ်သက်သညဴ် ေဆဵေညာအြျက်အလက်မျာဵကို မည်သို့အသုဳဵြျမည်နှင်ဴ မည်သ့ုိဖွင်ဴဟထုတ်ေဖာ်မည်နှငဴ် 
သငဴ်အေနြဖငဴ် ဤအြျက်အလက်မျာဵကုိ မည်သို့ရယူနိုငမ်ည်တို့ကို ေဖာ်ြေထာဵသည်။ ဤသတိေေဵချက်ကုိ ဂရုတစုိက်ေလဴလာဖတ်ရှုေါ။ 
 

သင်ဴအခွင်ဴအေရဵမျာဵ 
သငဴ်တငွ်ေအာက်ေါတို့အတွက် အြွငဴအ်ေရဵရှိသည် -  

• သင်၏ ေဆဵမှတ်တမ်ဵစာရွက် သို့မဟုတ ်အီလက်ထရနွ်ဵ နစ် ေဆဵမှတ်တမ်ဵမိတ္တူတစ်ေစာင် ရရှိရန်  
• သင်၏ ေဆဵမှတ်တမ်ဵစာရွက် သို့မဟုတ ်အီလက်ထရနွ်ဵ နစ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵကိ ုြေင်ဆင်ရန် 
• လျှ ို ့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုကို ေတာင်ဵဆိုရန် 
• ကျွန်ုေ်တို့ မျှေဝမညဴ်အြျက်အလက်မျာဵကို ကန့်သတ်ေေဵဖို့ ကျွနု်ေ်တို့အာဵေတာင်ဵဆိုရန် 
• သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကို ကျွန်ုေ်တို့မျှေဝမညဴ်သူမျာဵ၏ စာရင်ဵကုိ ေတာင်ဵြဳရန် 
• ဤကိုယ်ေရဵလဳုခြုဳမှုသတိေေဵြျက် မိတ္တူတစ်ေစာင်ရရှိရန် 
• သငဴ်အတွက်ေဆာင်ရွကေ်ေဵမညဴ် တစစ်ုဳတစ်ဦဵကိေုရွဵ ြျယ်ရန် 
• သင်၏ ကိယ်ုေရဵလုခဳြုဳမှုအြွငဴအ်ေရဵမျာဵ ြျ ို ဵေဖာက်ြဳရသည်ဟု ယဳုကကည်ေါက တုိင်ကကာဵရန် 

 

သင်ဴေရွေဵချယ်မှုမျာဵ 
အြျက်အလက်မျာဵကုိ ကျွနု်ေ်တို့အသုဳဵြေုြြင်ဵနှငဴ ်မျှေဝြြင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် ေရွဵြျယ်မှုအြျ ို ့ရှိသည်၊ ကျွန်ုေ်တို့က -  

• သငဴ်အေြြအေနကုိ မိသာဵစမုျာဵနှငဴ ်မိတ်ေဆွမျာဵကို ေြောြေြြင်ဵ 
• ကေ်ေေဵသက်သာြွင်ဴေေဵရန် 

 

ကျွနု်ေ်တို့ အသုဳဵြေုေုမဳျာဵနှင်ဴ ဖွင်ဴဟထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴအ်ြျက်အလက်မျာဵကုိ အသုဳဵြေုပေီဵ မျှေဝရြြင်ဵမှာ ကျွန်ုေ်တို့သည် -  

•  သငဴ်ကို ကုသမှုေေဵရန် 
• ကျွန်ုေ်တို့အဖွဲ့ အစည်ဵကုိ လည်ေတ်ရန် 
• သငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက ်ကျသငဴေ်ငွေတာင်ဵြဳရန် 
• အမျာဵြေည်သူကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ြေဿနာမျာဵကိ ုကူညီရန် 
• သုေတသနြေုရန ်
• ဥေေဒကိလုိကု်နာရန် 
• အလုေ်သမာဵမျာဵ၏ ေလျာ်ေကကဵ၊ ဥေေဒစိုဵမိုဵေရဵနှငဴ် အြြာဵအစိုဵရေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵကိ ုေြဖရှင်ဵရန် 
• တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵနငှဴ ်ဥေေဒေရဵရာ လုေ်ေဆာင်ြျက်မျာဵကို တုဳ့ြေန်ေြဖရငှ်ဵရန် 

 

သင်ဴအခွင်ဴအေရဵမျာဵ 
သင်၏ ကျန်ဵ မာေရဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴေတ်သက်လျှင် သငဴ်တငွ် အချ ို ့အခွငဴအ်ေရဵမျာဵရှိေါသည်။ ဤကဏ္ဍသည် 
သငဴ်အြွငဴအ်ေရဵမျာဵနှငဴ ်သငဴ်အာဵ ကူညီေေဵရမညဴ် ကျွနု်ေ်တို့၏ တာဝန်အြျ ို ့ကို ရှင်ဵြေထာဵသည်။ 
သင်၏ အလီက်ထရွန်ဵနစ ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် ေဆဵမှတ်တမ်ဵစာရွက်ကုိ ယူေါ  

• သင် အီလက်ထရွန်ဵ နစ် ေဆဵမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ ်ေဆဵမှတ်တမ်ဵစာရကွ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုေ်တို့တွင် ရှိသညဴ် 
သင်နငှဴေ်တ်သက်သည်ဴ အြြာဵကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို ကကညဴ်ရန ်သို့မဟုတ ်ရယူရန ်သင်ေတာင်ဵဆိုနိုင်သည်။ 
ယင်ဵကို မည်သို့လုေ်ေဆာင်ေုဳကုိ ကျွန်ုေ်တို့ကိ ုေမဵေါ။  

• ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက် မိတ္တူ သို့မဟုတ် အနှစ်ြျုေ်တစ်ေစာင်ကိ ုအမျာဵအာဵြဖငဴ် သင်ေတာင်ဵဆိုပေီဵ 
ရက်ေေါင်ဵ 30 အတွင်ဵ ေေဵေါမည်။ ကျွနု်ေ်တို့သည် ကုန်ကျစရိတ်အလိကု် သငဴ်တင်ဴေသာ ဝန်ေဆာင်ြေကာက်ြဳနုိင်ေါသည်။ 



 

သင်ဴေဆဵမှတတ်မ်ဵ ကိ ုြေင်ဆင်ရန် ကျွနု်ေ်တို့ကုိ ေတာင်ဵဆိေုါ 
• မှာဵယွင်ဵေနသည် သို့မဟုတ် မြေည်ဴစဳုဟသုင်ထင်သညဴ် သင်နငှဴသ်က်ဆိုငေ်သာ ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို ြေင်ဆင်ရန် 

ကျွန်ုေ်တို့ကိ ုေတာင်ဵဆိုနိုင်ေါသည်။ ယင်ဵကို မည်သို့လေု်ေဆာင်ေုကဳိ ုကျွန်ုေ်တို့ကိ ုေမဵေါ။ 
• သငဴ်ေတာင်ဵဆိုြျက်ကုိ ကျွန်ုေ်တို့ “ြငင်ဵဆန”်ေကာင်ဵ ြငင်ဵဆန်နိုငေ်ါသည်။ သ့ုိေသာ် အေကကာင်ဵရင်ဵကို ရက်ေေါင်ဵ 60 အတွင်ဵ 

သငဴ်ထစဳာြဖငဴေ်ရဵသာဵ၍ အေကကာင်ဵကကာဵေါမည်။ 
 

အတွင်ဵေရဵလျှ ို ့ဝှက်ဆက်သွယေ်ေဵရန် ေတာင်ဵဆိြုခင်ဵ 
• သင်သည ်ကျွန်ုေ်တို့အာဵ သငဴ်ထ ဳသတ်မှတ်နည်ဵလမ်ဵတစ်ြုြဖငဴ ်(ဥေမာ အိမ် သို့မဟုတ် ရဳုဵဖုန်ဵြဖငဴ်) ဆက်သွယ်ရန ်သို့မဟုတ် 

အြြာဵလိေ်စာတစြ်ုသို့ စာေို့ရန ်ေတာင်ဵဆိုနုိင်ေါသည်။  
• ကျွန်ုေ်တို့သည် ေကကာင်ဵကျ ို ဵညီေသာ ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵအာဵလဳုဵကို “လက်ြ”ဳမည်ြဖစေ်ါသည်။ 

 

ကျွနု်ေ်တို့ အသုဳဵြေုသည်ဴ သ့ုိမဟုတ ်မျှေဝသည်ဴအချက်မျာဵကုိ ကန့သ်တ်ရန် ကျွနု်ေ်တို့ကုိ ေတာင်ဵ ဆိုေါ 
• သင်သည ်ကျွန်ုေ်တို့အာဵ ကုသရန်၊ ေငွေေဵေြျမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုေ်တို့လည်ေတ်ေဆာင်ရကွ်မှုမျာဵအတွက် အြျ ို ့ေသာ 

ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵမြေုရန် သို့မဟုတ် မျှေဝြြင်ဵမြေုရန ်ေတာင်ဵဆိုနုိင်ေါသည်။ ကျွန်ုေ်တို့သည် 
သငဴ်ေတာင်ဵဆိုြျက်ကုိ မြဖစ်မေန သေောတူရန ်မလိုအေ်ေါ။ သငဴေ်စာငဴေ်ရှာက်မှုကို ထိြိုက်နုိင်ေါက ကျွန်ုေ်တို့သည် 
“လက်မြဳေါ” ဟု ြငင်ဵ ဆန်နုိင်ေါသည်။ 

• သင်သည ်ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ြုအတွက် သို့မဟုတ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှုတစ်ြုအတွက် သငဴ်ေကမ်ှ 
အြေည်ဴအဝစိုက်ထုတ်ကနုက်ျြဳေါက ေငွေေဵေြျမှုရည်ရွယ်ြျက် သို့မဟုတ ်သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵအာမြဳကမု္ပဏီနှငဴ် ကျွနု်ေ်တို့၏ 
လုေ်ငန်ဵ လည်ေတ်မှုမျာဵအတွက် အဆုိေါအြျက်အလက်မျာဵကို မျှေဝြြင်ဵမြေုရန ်ေတာင်ဵဆိုနုိင်ေါသည်။ ဥေေဒအရ 
အဆုိေါအြျက်အလက်မျာဵကို ကျွန်ုေ်တို ့မျှေဝရန်လိုအေ်သည်မှအေ ကျွန်ုေ်တို့သည် “လက်ြဳ” သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ကျွနု်ေ်တို့ အချက်အလက်မျှေဝသူမျာဵ၏ စာရင်ဵကိုေတာင်ဵခဳေါ 
• သင်သည ်သင်ေတာင်ဵဆိုသညဴ်ရက်မတိုင်မီ ေြြာက်နှစ်ြန့်အတွင်ဵ ကျွန်ုေ်တို့ မျှေဝြဲဴသူမျာဵနငှဴ ်

မျှေဝသည်ဴအေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵနှငဴ်ေတ်သက်၍ သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ ကျွန်ုေ်တို့မျှေဝသညဴ် အကကိမ်ေရစာရင်ဵ 
(စာရင်ဵ)တစြ်ုကို ေတာင်ဵြဳနိုင်ေါသည်။ 

• ကျွန်ုေ်တို့သည် ကုထဳုဵ၊ ေငွေေဵေြျမှုနငှဴ ်ကျန်ဵမာေရဵ လည်ေတ်ေဆာင်ရကွ်မှုမျာဵအေကကာင်ဵနှငဴ ်
အြြာဵဖွငဴဟ်ထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵမှလွဲ၍ ဖွငဴဟ်ထတု်ေဖာ်မှုအာဵလုဳဵ (ဥေမာ သင်ကျွနု်ေ်တို့ကိ ုြေုလုေ်ရန ်
ေတာင်ဵဆိုထာဵသည်ဴအရာအာဵလုဳဵ) ကိုထညဴ်သွင်ဵေေဵေါမည်။ ကျွန်ုေ်တိုသ့ည် စာရင်ဵနှစ်တစ်နစှ်အတွက် 
အြမဲဴေေဵမည်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 12 လအတွင်ဵ ေနာက်တစ်ကကိမ်ေတာင်ဵဆိုေါက ကုနက်ျစရတိ်အလုိက် သငဴတ်ငဴ်ေသာ 
ဝန်ေဆာင်ြေကာက်ြဳနိုငေ်ါသည်။ 

 

ဤကုိယ်ေရဵလဳုခခုမဳှုသတိေေဵချက် မိတ္တူတစ်ေစာင်ရရိှရန် 
သင်သည ်ဤသတိေေဵြျက်ကို အီလက်ထရွန်နစ်နည်ဵြဖငဴ် လက်ြဳရနသ်ေောတူထာဵပေီဵြဖစလ်ျှင်ေင ်
ဤသတိေေဵြျက်မိတ္တူစာရွက်တစ်ေစာင်ကုိ အြျနိမ်ေရွဵ ေတာင်ဵြဳနုိင်ေါသည။် ကျွနု်ေ်တို့သည် စာရကွ်မိတ္တူကိ ုြျက်ြျင်ဵထုတ်ေေဵေါမည်။ 
 

သင်ဴအတွက်ေဆာငရ်ွေကေ်ေဵမည်ဴ တစ်စုဳတစ်ဦဵကုိေရွေဵချယ်ရန် 
• သင်သည ်တစ်စဳုတစ်ေယာက်အာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဆိုင်ရာ ေရှ့ ေနေါဝါေေဵထာဵလျှင် သို့မဟုတ ်တစ်စဳုတစ်ဦဵသည် 

သင်၏ဥေေဒေရဵရာ အုေ်ထိန်ဵ သူြဖစ်လျှင် အဆုိေါေုဂ္ဂိုလ်သည် သငဴ်အြွငဴအ်ေရဵမျာဵကုိ ကျငဴသ်ုဳဵနိုငပ်ေီဵ သင်၏ကျန်ဵမာေရဵ 
အြျက်အလက်မျာဵနှငဴ်ေတ်သက်၍ ေရွဵြျယ်မှုမျာဵ ြေုလုေ်နုိင်သည်။ 

• ကျွန်ုေ်တို့သည် တစ်ြုြုမေဆာင်ရွက်မီ အဆုိေါေုဂ္ဂိုလ်မှာ လေု်ေိုငြ်ွငဴ်ရှိေကကာင်ဵ နှငဴ ်သငဴ်အတွက် ေဆာင်ရကွ်ေေဵနိုင်ေကကာင်ဵ 
ေသြျာေအာင်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစသ်ည။် 

 

သင်ဴအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ချ ို ဵေဖာက်ခရဳသည်ဟု ခဳစာဵရေါက တုိင်ကကာဵတစ်ခုြေုလုေေ်ါ 
• သငဴ်အြွငဴအ်ေရဵမျာဵ ြျ ို ဵေဖာက်ြဳရသည်ဟု ြဳစာဵရေါ ေအာက်ေါအြျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြေု၍ ကျွန်ုေ်တိုက့ိ ု

ဆက်သွယြ်ြင်ဵြဖငဴ ် တိငု်ကကာဵနိုငေ်ါသည။် 



•  သင်သည ်ြေည်သူ့အြွငဴအ်ေရဵဆိုင်ရာ အေမရိကန် ကျန်ဵ မာေရဵနှငဴ ်လူသာဵဝန်ေဆာင်မှုဌာနရုဳဵ  200 Independence Avenue, 
S.W., Washington, D.C. 20201 သို့ စာေေဵေိုြ့ြင်ဵြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊ 1-877-696-6775 သို့ဖုန်ဵ ေြါ်ဆုိြြင်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ တွင် ဝင်ေရာက်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ တုိင်ကကာဵနိုင်ေါသည်။ 

• တိငု်ကကာဵမှုြေုလုေ်ြြင်ဵေကကာငဴ ်ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴ်ကုိ လက်စာဵေြျတုဳ့ြေနမ်ည်မဟုတေ်ါ။ 
 

သင်ဴေရွေဵချယ်မှုမျာဵ 
အချ ို ့ေသာ ကျန်ဵမာေရဵအချက်အလက်မျာဵအတွက် ကျွန်ေု်တိုမ့ျှေဝမညဴ်အရာမျာဵနှင်ဴေတ်သက်  သငဴ်ေရွေဵချယ်မှုကို ကျွနု်ေ်တိုအ့ာဵ 
ေြောနိုင်ေါသည်။ သငဴ်တငွ် ေအာက်ေါအေြြအေနမျာဵ၌ သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵ မျှေဝြြင်ဵအတွက် ရငှ်ဵလင်ဵေသာ 
ဦဵစာဵေေဵေရွဵ ြျယ်မှုမျာဵရှိေါက ကျွနု်ေ်တို့နငှဴစ်ကာဵေြောေါ။ ကျွနု်ေ်တို့အာဵ သင်ြေုလုေ်ေစလိုသည်မျာဵကုိေြောြေေါ၊ ကျွန်ုေ်တို့ 
သငဴ်ညွှန်ကကာဵြျက်မျာဵကို လိုက်နာေါမည်။ 
 
ဤြဖစရ်ေ်မျာဵတွင် သငဴ်တငွ်  အြွငဴ်အေရဵေရာ ကျွန်ုေ်တို့အာဵ ေြောြေနိုငမ်ညဴ် ေရွဵြျယ်စရာေါ ရိှေါသည် - 

• သငဴ်မိသာဵစု၊ ရင်ဵနှီဵေသာ မိတ်ေဆွမျာဵ သို့မဟုတ် သင်ဂရုစုိက်ရသညဴ် အြြာဵေါဝင်ေတ်သက်သူမျာဵနှငဴ ်အြျက်အလက်မျာဵ 
မျှေဝရန် 

• ကေ်ေေဵကယ်ဆယ်ေရဵ အေြြအေနမျာဵတွင ် အြျက်အလက်မျာဵ မျှေဝြြင်ဵ 
 
သင်သည ်ကျွန်ုေ်တို့အာဵ သင်၏ဦဵစာဵေေဵအြျက်မျာဵကိ ုမမျှေဝေေဵနုိင်ေါက ဥေမာ သင်သည် သတိေမဴေနေါက ၎င်ဵမှာ သငဴအ်တွက ်
အေကာင်ဵဆုဳဵအကျ ိုဵရှေိစမည်ဟု ကျွန်ုေ်တို့ယဳုကကည်လျှင် ကျွန်ုေ်တို့သည် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပေီဵ သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကုိ 
မျှေဝေကာင်ဵမျှေဝနိုင်ေါသည။် ကျွန်ုေ်တို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ သို့မဟုတ် ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအေေါ် ဆိုဵရွာဵပေီဵ လက်ငင်ဵြဖစေ်သာ 
ပြိမ်ဵေြြာကမ်ှုတစ်ြုကို ေလျာဴေါဵေစရနအ်တွက် လိုအေ်ေါကလည်ဵ သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကို မျှေဝနိုင်သည်။ 
 

ကျွနု်ေ်တို့ အသုဳဵြေုေုမဳျာဵနှင်ဴ ဖွင်ဴဟထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 
ကျွနု်ေ်တို့သည ်ေုမဳှန်အာဵြဖင်ဴ သင်ဴကျန်ဵမာေရဵအချက်အလက်မျာဵကုိ မည်သို့ အသုဳဵြေုမည်နည်ဵ  သ့ုိမဟုတ ်မျှေဝမည်နည်ဵ။  
ကျွန်ုေ်တို့သည် ေုဳမှနအ်ာဵြဖငဴ် သငဴ်ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို ေအာက်ေါနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် အသုဳဵြေုေါမည် သ့ုိမဟုတ ်မျှေဝေါမည်။ 

 
သင်ဴကုိ ကုသမှုေေဵရန် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြေုနိုင်ပေီဵ သငဴ်ကိုကသုေေဵေနေသာ အြြာဵေညာရငှ်မျာဵနှငဴ် မျှေဝနိုငေ်ါသည။် 

 
ဥေမာ - ထိြိကု်ဒဏ်ရာတစြ်ုအတွက် သငဴ်ကိုကသုေေဵေနေသာ ဆရာဝနသ်ည ်သင်၏အေထေွထွကျန်ဵမာေရဵ အေြြအေနနှငဴ်ေတ်သက်၍ 
အြြာဵဆရာဝန်တစ်ဦဵကို ေမဵြမန်ဵေါမည်။ 

 

ကျွနု်ေ်တို့အဖွဲ့ အစည်ဵကို လညေ်တရ်န် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို ကျွန်ုေ်တို့၏ ကျငဴသ်ုဳဵမှုမျာဵ လည်ေတ်ရန်၊ သငဴ်ေစာင်ဴေရှာက်မှု တိုဵ တကေ်စရန်နငှဴ ်
လိအုေ်ေါက သငဴ်ကုိဆက်သွယ်ရန် အသုဳဵြေုနိုငပ်ေီဵ မျှေဝနိုငေ်ါသည။် 
 
ဥေမာ - ကျွန်ုေ်တို့သည ်သင်၏ ကုထုဳဵ နှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကိ ုစမီဳရန် သင်နငှဴေ်တ်သက်သည်ဴ အြျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြေုေါသည်။  

 

သင်ဴဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက ်ကျသင်ဴေငွေတာင်ဵခဳရန် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် ကျန်ဵ မာေရဵအစီအစဉမ်ျာဵ သို့မဟုတ် အြြာဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵထဳ ေငွေတာင်ဵြဳလွှာေေဵေို့ပေီဵ 
အြေကကဵေငေွတာင်ဵြဳရနအ်တွက် သငဴ်ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ အသုဳဵြေုနုိင်ပေီဵ မျှေဝနိုင်ေါသည်။  

 
ဥေမာ - ကျွန်ုေ်တို့သည ်သငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက ်ေငွေတာင်ဵြဳရန ်သငဴ်ကျန်ဵ မာေရဵအာမြဳအစီအစဉ်သို့ သင်နှငဴ်ေတ်သက်ေသာ 
အြျက်အလက်မျာဵကုိ  ေေဵေါမည်။  
 

ကျွနု်ေ်တို့ မြေုလုေသ်ည်ဴအရာမျာဵ 
 



ကျွန်ုေ်တို့သည် သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကုိ ေေဵကွက်ြမှငဴ်တင်ေရဵ ရည်ရယ်ွြျက်မျာဵအတွက် မျှေဝြြင်ဵမြေုသကဲဴသို့ 
သင်၏တစက်ိုယ်ေရအြျက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ ေရာင်ဵြျြြင်ဵမြေုေါ။ 
 

သင်ဴကျန်ဵမာေရဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ကျွနု်ေ်တို့ တြခာဵမည်သ့ုိ အသဳုဵြေနိုင်သနည်ဵ သ့ုိမဟုတ ်မျှေဝနိုငသ်နည်ဵ။  
 
ကျွန်ုေ်တို့ကိ ုသငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကုိ အြြာဵနည်ဵမျာဵြဖငဴ ်မျှေဝရန် ြွငဴြ်ေုထာဵသည် သို့မဟုတ် လိုအေ်နိုငသ်ည် - အမျာဵအာဵြဖငဴ် 
ြေည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ ်သုေတသနကဴဲသို့ အမျာဵေကာင်ဵကျ ို ဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ။် ကျွန်ုေ်တို့သည် 
ဤရည်ရယ်ွြျက်မျာဵအတွက ်သငဴ်အြျက်အလက်အလက်မျာဵကို မမျှေဝနိုငမ်ီ ဥေေဒေါ အေြြအေနမျာဵစွာနှငဴ် ြေညဴ်မီရန ်လိအုေ်သည်။ 
ေနာက်ထေ်အြျက်အလက်မျာဵအတွက် ကကညဴ်ရန ်-www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html။ 
 

အမျာဵြေည်သူကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ြေဿနာမျာဵကုိ ကူညီရန် 
သင်နငှဴေ်တ်သက်သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို ေအာက်ေါတို့ကဲဴသို့ အြျ ို ့ေသာ အေြြအေနမျာဵအတွက ်မျှေဝနိုငေ်ါသည် -  

• ေရာဂါတာဵဆီဵကာကွယ်ြြင်ဵ 
• ထုတ်ကုန်ြေန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵမှုကုိ ကူညေီေဵြြင်ဵ 
• ေဆဵဝါဵဆုိင်ရာ ြေင်ဵထန်ေသာ တ့ဳုြေနမ်ှုကိ ုသတင်ဵေေဵေို့ြြင်ဵ 
• သဳသယြဖစ်ဖွယ် ညှဉ်ဵ ေန်ဵနှိေ်စက်မှု၊ လျစလ်ျူရှုမှု သို့မဟုတ် အမိ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကုိ သတင်ဵေေဵေို့ြြင်ဵ 
• တစ်စဳုတစ်ဦဵ၏ ကျန်ဵ မာေရဵ သို့မဟုတ ်ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအတွက ်ြေင်ဵထန်ေသာ ပြိမ်ဵေြြာကမ်ှုကိ ု

ကာကွယ်တာဵဆီဵရန ်သို့မဟုတ ်ေလျှာဴြျရန် 
 

သုေတသနြေုရန် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် ကျန်ဵ မာေရဵသုေတသနအတွက် သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကုိ အသုဳဵြေနိငု်သည် သို့မဟုတ် မျှေဝနိုင်သည်။ 
 

ဥေေဒကုိလိုကန်ာရန ်
ကျွန်ုေ်တို့သည် ကျန်ဵ မာေရဵနှငဴ်လူမှုဝနေ်ဆာင်မှုဌာနမှ ကျွန်ုေ်တို့အေနြဖငဴ် ဖက်ဒရယ် ကုိယ်ေရဵလဳုခြုဳမှု ဥေေဒမျာဵကုိ လုိက်နာြြင်ဵရှိမရှိ 
စစ်ေဆဵလိုြြင်ဵအေါအဝင ်ြေည်နယ် သို့မဟုတ ်ဖက်ဒရယ်ဥေေဒအရ လိအုေ်ေါက သင်နငှဴေ်တ်သက်သညဴ်  အြျက်အလက်မျာဵကို ကျွန်ုေ်တို့ 
မျှေဝသာွဵေါမည်။ 
 

ကုိယ်တွင်ဵအဂေါအစိတ်အေုိင်ဵနှင်ဴ တစ်ရှူ ဵလှူဒါန်ဵမှု ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵကုိ တ့ဳုြေနေ်ြဖရှင်ဵြခင်ဵ 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သင်နှငဴ်ေတ်သက်ေသာ ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ ကိုယတ်ွင်ဵ အဂေါအစိတအ်ေိုင်ဵ စေုဆာင်ဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ 
မျှေဝေေဵနုိင်ေါသည်။ 
 

ေဆဵေက်ဆိငုရ်ာ စစ်ေဆဵသူ သ့ုိမဟုတ ်ဈာေနဒါရိုက်တာနှင်ဴ ေူဵေေါင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 
ကျွန်ုေ်တို့သည် တစ်စဳုတစ်ဦဵေသဆုဳဵသညဴ်အြါ ကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ ေဆဵမှုြင်ဵအရာရှ၊ိ ေဆဵေက်ဆုိင်ရာ စစ်ေဆဵသူ 
သို့မဟုတ် ောေနဒါရိုကတ်ာတစ်ဦဵအာဵ မျှေဝေေဵနုိင်ေါသည။် 
 

အလုေသ်မာဵမျာဵ၏ ေလျာ်ေကကဵ၊ ဥေေဒစုိဵမုိဵေရဵနှငဴ် အြခာဵအစိုဵရေတာင်ဵဆိမုှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သင်နှငဴ်ေတ်သက်ေသာ ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ အသုဳဵြေုနုိင်သည ်သို့မဟုတ ်မျှေဝနိုင်ေါသည ်- 

• အလုေ်သမာဵမျာဵ၏ ေလျာ်ေကကဵေငွေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵအတွက် 
• ဥေေဒစိုဵမိုဵေရဵရည်ရယ်ွြျက်မျာဵအတကွ် သို့မဟုတ် ဥေေဒစိုဵမိုဵေရဵအရာရှိတစဦ်ဵနှင်ဴ 
• ဥေေဒမှြွငဴ်ြေုထာဵေသာ ေဆာင်ရွက်ြျက်မျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵစီမဳြန့်ြွဲမှု ေအဂျင်စီမျာဵနငှဴ် 
• စစ်တေ်၊ နုိင်ငဳေတာ်လဳုခြုဳေရဵနှငဴ ်သမ္မတကာကွယ်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကဲဴသို့ အထူဵအစိုဵရလုေ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵအတွက် 

 

တရာဵစဲွဆိုမှုမျာဵနှငဴ် ဥေေဒေရဵရာ လုေေ်ဆာင်ချက်မျာဵကုိ တုဳ့ြေန်ေြဖရှင်ဵရန် 
ကျွန်ုေ်တို့သည် သင်နှငဴ်ေတ်သက်ေသာ ကျန်ဵ မာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကုိ တရာဵရုဳဵ သို့မဟုတ် စမီဳအေု်ြျုေ်ေရဵအမိန့်တစြ်ု သို့မဟုတ ်
တရာဵရုဳဵဆငဴေ်ြါ်စာတစ်ြုကို တုဳ့ြေန်သညဴ်အေနြဖငဴ ်မျှေဝနိငု်ေါသည်။ 
 

ကျွန်ုေ်တို့၏ တာဝန်မျာဵ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html


• ကျွန်ုေ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ေရဵလုခဳြုဳမှုနှငဴ် ကာကွယ်ထာဵေသာ ကျန်ဵ မာေရဵ အြျက်အလက်မျာဵလဳုခြုဳေရဵကိ ုထိန်ဵသိမ်ဵရန ်
ဥေေဒအရလိအုေ်သည။်  

• သင်၏ ကိယ်ုေရဵလုခဳြုဳမှု သို့မဟုတ် သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵ၏ လုခဳြုဳေရဵကုိ ထိြိကု်ေစနိုင်သညဴ် ြျ ို ဵေဖာက်မှုတစြ်ုြဖစေ်ေါ်ေါက 
သငဴ်ကို ကျွနု်ေ်တို့ ြျက်ြျင်ဵအသိေေဵေါမည်။ 

• ကျွန်ုေ်တို့သည် ဤသတိေေဵြျက်ေါ တာဝန်မျာဵနှငဴ် ကိုယ်ေရဵလဳုခြုဳမှု ကျငဴသ်ုဳဵမှုမျာဵကို လိကု်နာရမည်ြဖစပ်ေီဵ 
၎င်ဵ၏မိတ္တူတစ်ေစာင်ကုိ သငဴ်အာဵေေဵရေါမည်။  

• သင်သည ်ကျွန်ုေ်တို့အာဵ ြေုလုေ်နုိင်သည်ဟု စာြဖငဴ်ေရဵသာဵ ေြောကကာဵထာဵြြင်ဵမရှေိါက ကျွနု်ေ်တို့သည် ဤေနရာတွင ်
ေဖာ်ြေထာဵသည်ထက်ေို၍ သငဴ်အြျက်အလက်မျာဵကို အသုဳဵြေုမည် သို့မဟတု် မျှေဝမည်မဟုတေ်ါ။ သင်သည်ကျွန်ုေ်တို့အာဵ 
ြေုလုေ်နုိင်သည်ဟု ေြောထာဵေါက အြျနိမ်ေရွဵ သငဴ်စိတက်ိေုြောင်ဵ လဲနုိင်ေါသည်။ သင်စတိ်ေြောင်ဵသွာဵေါက ကျွနု်ေ်တို့ကို 
စာြဖငဴအ်သိေေဵေါ။  

 
အြြာဵအြျက်အလက်မျာဵအတွက် ကကညဴ်ရှုရန ်- www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html။ 
 

ဤသတိေေဵချက်ေါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ေြောင်ဵလဲြခင်ဵ 
ကျွန်ေု်တိုသ့ည် ဤသတိေေဵချက်ေါ စည်ဵကမ်ဵချကမ်ျာဵကို ေြောင်ဵလဲနုိင်ပေီဵ ေြောင်ဵလဲမှုမျာဵသည် ကျွနု်ေ်တိုတ့ွင်ရှိသညဴ် 
သငဴ်အချက်အလက်မျာဵအာဵလုဳဵနှငဴ ်သက်ဆုိင်ေါမည်။ သတိေေဵချက်အသစ်ကိ ုကျွနု်ေ်တို၏့ ရုဳဵနှငဴ် ကျွန်ေု်တို၏့ ဝက်ေ်ဆိုက ်
www.covidcheckcolorado.org တွင ်ေတာင်ဵခဳေါက ရရိှနုိင်ေါမည်။ 
 
COVIDCheck Colorado သည ် သငဴက်ျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵ၏ လုခဳြုဳမှုကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်နငှဴ ် သငဴ်ကျန်ဵမာေရဵ 
အြျက်အလက်မျာဵနှငဴ်ဆိုငေ်သာ ၎င်ဵ၏ ဥေေဒေရဵရာ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ ကိုယ်ေရဵလုဳခြုဳမှု ကျငဴသ်ုဳဵမှုမျာဵအေကကာင်ဵ သတိေေဵြျက်ကို 
သငဴ်အာဵေေဵရနန်ှငဴ ် ဥေေဒအရလိုအေ်ေါသည်။ ဤသတိေေဵြျက်၏ တစ်စိတတ်စေ်ိုင်ဵ နှငဴေ်တ်သက်၍ သငဴ်တငွ်ေမဵြွန်ဵ မျာဵရိှေါက 
သို့မဟုတ် သငဴ်ကိုယ်ေရဵလုခဳြုဳမှု အြွငဴအ်ေရဵမျာဵနှငဴ်ေတ်သက်သည်ဴ ေနာက်ထေ်အြျက်အလက်မျာဵ လိုအေ်ေါက  Sydney Wu အာဵ ဖုန်ဵ 
720-419-1087 သို့ ေြါ်ဆိုြြင်ဵြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ privacy@covidcheckcolorado.org သို့ အီဵေမဵလေ်ေဵေို့ြြင်ဵြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ 
ဆက်သွယန်ိုင်ေါသည်။ Sydney Wu ကိ ုဆက်သွယ်၍မရေါက သင်သည် အလုေ်ဖွငဴရ်က် နစှ်ရက်အတွင်ဵ လူကုိယ်တိုင် သို့မဟုတ် ဖုန်ဵ ြဖငဴ် 
သီဵသန့်ေဆွဵေနွဵရန် ရက်ြျနိ်ဵရယူနိုငေ်ါသည်။   
 

တိုငက်ကာဵချက်မျာဵ  
သင်၏ ကိယ်ုေရဵလုခဳြုဳမှု အြွင်ဴအေရဵမျာဵ သို့မဟုတ ် COVIDCheck Colorado သည် သင်ဴကျန်ဵမာေရဵအြျက်အလက်မျာဵကို 
ကုိင်တွယ်ေဳုနငှဴေ်တ်သက်၍ တိငု်ကကာဵလိေုါက Sydney Wu အာဵ ဖုန်ဵ  720-419-1087 သို့ ေြါ်ဆိုြြင်ဵြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ 
privacy@covidcheckcolorado.org သ့ုိ အီဵ ေမဵလ်ေေဵေို့ြြင်ဵြဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ တိကု်ရုိက် ဆက်သွယ်နုိင်ေါသည်။  Sydney Wu ကို 
ဆက်သွယ၍်မရေါက သင်သည ် အလုေ်ဖွငဴ်ရက် နစှရ်က်အတွင်ဵ လူကုိယ်တိုင် သို့မဟုတ် ဖုန်ဵ ြဖငဴ် သီဵသန့်ေဆွဵေနွဵ ရန် ရက်ြျနိ်ဵ 
ရယူနိုင်ေါသည်။  သင်သည ် သငဴ်တိုငက်ကာဵြျက်အာဵ ရုဳဵမှေြဖရှင်ဵ ေေဵေုဳကုိ မေကျနေ်ေါက သင်သည ် တရာဵဝင်တိုင်ကကာဵြျက်တစ်ေစာင် 
ေေဵေို့နုိင်သည် -  HHS/Office for Civil Rights 1961 Stout Street Room 08-148 Denver, CO  80294 Customer Response Center: 
(800) 368-1019 TDD: (800)537-7697 အီဵေမဵလ ်- ocrmail@hhs.gov.  
 
ဤသတိေေဵြျက်စတငအ်သက်ဝင်သညဴ်ေန့ - 2021 ြုနစှ၊် ဩဂုတ်လ 16 ရက် 
 
ေအာက်တွင ်ကျွနု်ေ်၏အမည်ကို ရုိက်ထညဴ်ြြင်ဵြဖငဴ် ကျွန်ုေ်သည် ဤကုိယ် ေရဵလုဳခြုဳမှု သတိေေဵြျက် ကျငဴသ်ုဳဵမှုမျာဵကိ ုလက်ြဳရရှိပေီဵ 
ဖတ်ရှုထာဵပေီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ အတည်ြေုပေီဵနှငဴ် ကျွန်ုေ်၏အြျက်အလက်မျာဵကုိ ဤသတိေေဵြျက်နှငဴအ်ညီ အသုဳဵြေုမှုကိ ုသေောတူညီ 
ေကကာင်ဵ အတည်ြေုပေီဵ ဤစက်ြဖငဴရ်ိုကန်ှိေ်အသိအမှတ်ြေုမှုသည် ဤသတိေေဵြျက်နှငဴ်ေတ်သက်သည်ဴ ကျွနု်ေ်၏လက်မှတ်အြဖစ် 
လုေ်ေဆာင်မည်ြဖစ်သည်။ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
http://www.covidcheckcolorado.org/

