
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تماسCCSبراي برخورداري از اين حقوق چگونه با 
 مي گيريد

اگر مايليد از هر کدام از حقوق خصوصي توضيح داده
 CCSامه شده در اين اطالعيه استفاده کنيد لطفا  با برن

شماره تلفن هاي.  کانتي محل زندگي خود تماس بگيريد
 . کانتي در جدول زير ذکر شدهCCSبرنامه هاي 

 

 چگونه شکايت مي کنيد
اگر به اعتقاد شما نسبت به حقوق خصوصي شما يا 

فرزندتان تخلفي بعمل آمده و مايليد در اين مورد 
 شکايت کنيد، مي توانيد شکايت خود را تلفني مطرح

 .  کرده  يا کتبا  تسليم کنيد
Privacy Officer 

Department of Health Care Services 
P.O. Box 997413 

MS 0010 
Sacramento, CA 95899-7413 

   براي ٨٧٧-٧٣۵-٢٩٢٩ يا ٩١۶-٢۵۵-۵٢۵٩
 آساني آه مشكل شنوائي دارند 

 يا
Secretary of the U.S. Department of Health and 

Human Services 
Office for Civil Rights 

Attention: Regional Manager 
50 United Nations Plaza, Room 322 

San Francisco, CA 94102 
:براي اطالعات بيشتر با اين شماره تماس بگيريد  

 يا
U.S. Office for Civil Rights at 

-٨۶۶  OCR-PRIV )٧٧۴٨-۶٢٧(  
  براي آساني ٨۶۶-٧٨٨-۴٩٨٩  يا

  وائي دارند   آه مشكل شن

 تالفي درميان نيست
اگر تصميم بگيريد شکايتي تسليم کنيد يا از هر کدام از 
حقوق مربوط به امور خصوصي خود در اين اطالعيه 

 نمي تواند مزاياي بهداشتي کودک CCSاستفاده کنيد، 
شما را قطع کند يا هيچ کاري انجام دهد  که به هيچ 

 . صورتي به شما صدمه برساند
 

 يخ اجراتار
مفاد اين اطالعيه مربوط به امور خصوصي از تاريخ 

 .   به اجرا در مي آيد٢٠٠٣ اپريل ١٤
 

 اداره خدمات بهداشتي کاليفرنيا
 

 
 
 

پيامي از برنامه خدمات کودکان
 (CCS)کاليفرنيا

 
 

اطالعيه استفاده از 
 اطالعات خصوصي

 
 

اين اطالعيه به شما مي گويد چگونه اطالعات 
 شما پزشکي 

ممکن است مورد استفاده قرار گرفته و در 
اختيار ديگران گذاشته شود و چگونه مي توانيد 

 .به اين اطالعات دسترسي داشته باشيد
 

 .لطفا  آن را با دقت مرور کنيد
 

 

 تغيير در اطالعيه
  

CCSهر .   موظف است مقررات اين اطالعيه را رعايت کند
ه استفاده از اطالعات  حق دارد در امور مربوط بCCSچند 

 چنين تغييراتي را CCSاگر .  خصوصي خود تغييراتي بدهد
بعمل آورد اين اطالعيه مربوط به امور خصوصي دوباره 

 باشيد يک نسخه از CCSتنظيم شده و چنانچه شما در برنامه 
 .  آن را دريافت مي کنيد

 
 سؤاالت

 
عات اگر درباره اين اطالعيه سؤالي داريد و خواستار اطال

که آدرس و " مسئول امور خصوصي"بيشتري هستيد لطفا  با 
 .  شماره تلفن او در اين اطالعيه ذکر شده تماس بگيريد

 
براي گرفتن کپي اين اطالعيه به زبان هاي ديگر، به زبان 

بريل، با چاپ درشت، به صورت نوار يا ديسک کامپيوتري، 
ره تلفن که آدرس و شما" مسئول امور خصوصي"با  لطفا  

او در اين اطالعيه ذکر شده تماس بگيريد يا براي او نامه 
 .بنويسيد

 
   

  نکته مهم 
 

CCSکپي کامل سابقه پزشکي کودکان را در اختيار ندارد    .
چنانچه مايل باشيد به سوابق پزشکي کودک نگاه کنيد، يک 

کپي از آن تهيه کنيد، يا تغييراتي در آن بدهيد، لطفا  با 
اگر کودک در .  شک يا کلينيک کودک خود تماس بگيريدپز

برنامه مراقبت هاي پزشکي است، آن برنامه ممکن است 
درباره صورتحساب هاي پرداخت شده اطالعاتي داشته 

براي ديدن اين صورتحساب ها يا گرفتن کپي از آنها .  باشد
 .با آن برنامه مراقبت هاي پزشکي تماس بگيريد
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 موارد استفاده از اطالعات بهداشتي کودکساير 
 

CCSهمچنين ممکن است از اطالعات مربوط به واجد صالحيت بودن 
  و اطالعات شخصي پزشکي کودک استفاده کرده CCSکودکتان براي 

مثال هايي از اين قبيل عبارتند .  يا آن را در اختيار ديگران قرار دهد
 :از

 . کودکتانCCSه مزاياي تماس تلفني يا کتبي با شما در بار •

تماس با افراد خانواده کودک براي کمک در معالجه يا پرداخت  •
 .  صورتحساب ها

 . به داليل قانوني از قبيل پاسخ به دستور دادگاه •

براي مطالعات تحقيقاتي که در آن تمام مقررات مربوط به امور  •
خصوصي رعايت مي شود، از قبيل تحقيق درباره پيشگيري از 

 .هابيماري 

جمع آوري اطالعاتي که ديگر نمي توان آن را تا رسيدن به  •
کودک رديابي کرد، از قبيل تهيه ليستي راجع به اين موضوع که 

 CCS براي همه کودکان CCSچند وقت يکبار مسائل پزشکي 
 .  پيش مي آيد

به داليل مقرر شده توسط قانون، که ممکن است خواستار شود  •
 .  گري درميان گذاشته شوداطالعات پزشکي کودک با دي

 
CCS ممکن است اطالعات پزشکي را در اختيار آن سازمان هايي 

قرار دهد که به اداره اين برنامه کمک مي کنند، از قبيل شرکت هايي که
  چنين کند، CCSاگر .   را مي پردازندCCSصورتحساب هاي 

عاتي اطمينان حاصل خواهد کرد که اين سازمان ها محرمانه بودن اطال
 .  را که با آنها در ميان مي گذاريم رعايت خواهند کرد

 
برخي قوانين ايالتي دامنه درميان گذاشتن اطالعات با ديگران را که در 

براي مثال قوانين بخصوصي هست که .  باال ذکر شد محدود مي سازند
 و ايدز، معالجان رواني، HIVاز اطالعات مربوط به وضعيت هاي 

ي، و مراقبت هاي مربوط به معالجه معتادان به مواد معلوليت هاي رشد
 .  مخدر و الکل حفاظت مي کند

 
 توجه
 

اگر کودک از مديکل استفاده مي کند، ممکن است قانون اجازه ندهد 
.  بعضي از اطالعات ذکر شده در باال با ديگران درميان گذاشته شود

عات استفاده مقررات مديکل مي گويد تنها مواقعي مي توان از اين اطال
کرد يا آنها را با ديگران در ميان گذاشت که در رابطه با عمليات برنامه 

.مديکل باشد

 چه موقع اجازه کتبي الزم است
 

 بتواند صالحيت برخورداري از مزاياي برنامه CCSقبل از آنکه 
خود و آن اطالعات بهداشتي را که در اين اطالعيه در آنها نامي 

ان درميان بگذارد، بايد اجازه کتبي والد يا برده نشده با ديگر
سرپرست کودک و يا خود بزرگساالني را که به طور مستقل زندگي 

ه داليل  اجازه دهيد بCCSاگر شما  کتبا  به .  مي کنند کسب کند
ديگر از اطالعات مربوط به شما يا کودکتان استفاده کرده يا آنها را 

اني مي توانيد اجازه کتبي خود در اختيار ديگران بگذارد، در هر زم
 .را پس بگيريد

 
 حقوق خصوصي شما

 
 : طبق قانون شما از اين حقوق برخورداريد

مشاهده و گرفتن يک کپي از اطالعات پزشکي شخصي کودک •
 .   استCCSکه در اختيار 

تغيير اطالعات پزشکي شخصي کودک چنانچه به اعتقاد شما  •
 با اين کار موافقت CCSغلط بوده يا اطالعات ناقص باشد و 

 موافقت نکند مي توانيد طي نامه اي توضيح CCSاگر .  کند
دهيد که چرا با اين کار موافق نيستيد و اين نامه ضميمه پرونده

 . پزشکي کودک مي شود

 اطالعات شخصي پزشکي CCSگرفتن ليست کساني که از  •
اين ليست نشان نمي دهد اطالعات .  کودک را مي گيرند

شکي کودک  چه موقع به والد يا سرپرست کودک شخصي پز
داده شده يا در اختيار کساني قرار گرفته که به تنهايي زندگي 

مي کنند يا چه هنگام اين اطالعات به منظور معالجه، پرداخت 
صورتحساب، يا عمليات بهداشتي با ديگران درميان گذاشته مي

 . شود

ق ديگر يا يک   براي تماس با شما به يک طريCCSتقاضا از  •
مثال  به جاي آنکه آنچه دريافت مي کنيد به .  مکان متفاوت

آدرس خانه شما پست شود مي تواند به يک صندوق پستي 
 .ارسال شود

براي محدود ساختن استفاده از اطالعات  CCS تقاضا از •
گرچه.  شخصي پزشکي کودک و در ميان نهادن آن با ديگران

 . رخواست موافقت کندنتواند با اين د CCS ممکن است

يد يک فتوکپي اين اطالعيه استفاده از موارد شما حق دار •
 اين اطالعيه از طريق تارنماي.  خصوصي را داشته باشيد

CCSنيز قابل دسترسي است  که آدرس آن چنين است :  
  WWW.DHCS.CA.GOV/SERVICES/CCS 
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 بايد اطالعات مربوط به کودکاني را که به آنها CCSبرنامه 
اين شامل اطالعاتي درباره .  خدمات مي دهيم محرمانه نگاه دارد

 و اطالعات شخصي پزشکي CCSواجد صالحيت بودن براي 
  موظف است اين اطالعيه را به شما بدهد و بگويد CCS.  است

دکاني که به آنها  بايد از اطالعات مربوط به کوCCSچگونه 
 .  کند" افشا"خدمات مي دهيم استفاده کرده يا آنها را 

 
 ممکن است از اين اطالعات استفاده کرده يا آنها CCSچگونه 

 را با ديگران در ميان بگذارد
نام، آدرس و اطالعات شخصي کودک، سابقه پزشکي، آزمايشات 

به  عمدتا  CCSو خدمات پزشکي عرضه شده به کودکان توسط  
 مورد استفاده قرار گرفته و CCSداليل مربوط به عمليات برنامه 
 : اين داليل عبارتند از.  در اختيار ديگران قرار مي گيرد

تصميم گيري در مورد واجد صالحيت بودن براي  •
 .CCSبرخورداري از مزاياي 

تصميم گيري در مورد مبالغي که بايد بپردازيد تا بتوانيد از •
 .ده کنيد استفاCCSمزاياي 

دريافتن اين مسئله که آيا کودک واجد شرايط مديکل و يا  •
است يا خير و آيا شما  يک " خانواده هاي سالم"برنامه 

 .برنامه بيمه خصوصي داريد يا نه
تصويب خدمات براي معاينه، معالجه و :  براي معالجه •

ممکن است الزم باشد .  مشاوره هاي مربوط به کودک
CCSبراي دادن .   ماني را تصويب کند از قبل خدمات در

 اطالعاتي را از ديگران دريافت CCSتائيديه ممکن است 
کند و آنها را با کساني که در مراقبت از کودک سهيم هستند
درميان بگذارد تا اطمينان يابد کودکان از خدماتي که به آن 

 .  نياز دارند برخوردار مي شوند
 کار مي کنند  و کساني که با ماCCS: براي پرداخت •

صورتحساب پزشکان يا ساير ارائه دهندگان خدمات 
درماني را دريافت کرده، بررسي کرده، تصويب نموده، به

 ممکن است CCS.  جريان انداخته و پرداخت مي کنند
اطالعات پزشکي را با اين پزشکان و ساير ارائه دهندگان 

 صورتحساب مي فرستند CCSخدمات بهداشتي که براي 
 ممکن است بعضي از CCS.  ان بگذارددر مي

صورتحساب هايي را که دريافت مي کند براي ساير برنامه
ها يا گروههاي پزشکي بفرستد بدان منظور که آنها هزينه 

 . خدماتي را که به کودک عرضه مي کنيم بپردازند
:براي عمليات بهداشتي  

 ممکن است حقايقي درباره سالمتي و مراقبت هاي پزشک
CCSآودکان را مورد استفاده قرار دهد تا اطمينان   يک

يابد آنها از مراقبت هاي پزشکي درجه اولي برخوردار مي 
همچنين ممکن است از اين اطالعات براي  CCS.شوند

بازرسي و تحقيقات مربوط به تقلب پزشکان و ساير ارائه 
دهندگان خدمات بهداشتي و نيز براي برنامه ريزي و 

.فاده آندمديريت برنامه است  CCS.    




