
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ေပးသတုိူအ့တွက် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကျင့ထ်ံးုများ 

အသေိပးချက် 

ယခုအသိေပးချက်သည် သင်၏ ေဆးကုသမ� 

အချက်အလက်များကုိ မည်သုိ ့ အသုံးြပုမည်၊ ထုတ်ြပန်မည် 

�င့်ှ ထုိ အချက် အလက်များကုိ သင်မည်သုိ ့ သိ�ိှ�ုိင်မည်တုိ ့ 

ြဖစ်သည်။ 

 
 

ဂ�ုတစ်စုိက် ေလ့လာပါ။ 

 
ယခု ကိုယ်ေရးကိုယ်တာဆိငုရ်ာ ကျင့ထ်ံးုများ�ငှ့ ်

ပတ်သတ်�ပီး ေမးြမနး်လုိသည်�ိှပါက Black Hawk 

နယ ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အရာ�ိှထ ံေမးြမနး်ပါ- 

 
Black Hawk County Privacy Officer 
316 E 5th St. Room 205 
Waterloo IA 50703 
(319) 833-3011 
it@blackhawkcounty.iowa.gov 

 
ယခု ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ ကျင့ထ်ံးုများ 

အသေိပးချကတ်ငွ ်Black Hawk နယအ်ေနြဖင့ ်

ေရာဂါကသုြခငး်၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

ကန်ုကျစားရိတမ်ျားအတကွ ်ေငေွပးေချြခငး်�ငှ့ ်

ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပထားေသာ သိုမ့ဟတု ်

လိအုပ်ေသာ အေြခအေနများတငွ ် သင၏် 

အကာအကယွေ်ပးထားေသာ 

ကျန်းမာေရးအချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မညသ်ိုမ့ညပုံ် ထတုြ်ပန်မညက်ိ ု ေဖာ်ြပပါသည။် 

၎ငး် က သင၏် ကာကယွထ်ား ေသာ 

ကျန်းမာေရး အချကအ်လကမ်ျား (“PHI”) 

အား သ�ိှိ�ိငုေ်သာ သင့ရ်ပုိငခ်ငွ့မ်ျားကိလုညး် 

ေဖာ်ြပပါသည။် “PHI” သည ် သင့အ်ေ�ကာငး် 

အချကအ်လကမ်ျားြဖစ�်ပီး လမူ�ပထဝီ 

အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် 

ထိအုချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်သင ်�ငှ့ ် ယခင၊် ယခ ု

သိုမ့ဟတု ် အနာဂတတ်ငွ ် �ုပ်ပုိငး် သိုမ့ဟတု ်

စတိပုိ်ငး် ကျ်းမာေရး၊ ဆကစ်ပ် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု

ေဖာ်ထတုသ်�ိှိ�ိငုပ်ါသည။်  

 

Black Hawk နယ်သည ် ယခ ု 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကျင့ထ်ံးုများ အသေိပးချက ်

ပါ သတ်မတှ်ချက်များကို လုိက်နာရန ်

လုိအပ်ပါသည။် Black Hawk နယ်သည ် ယခ ု

အသေိပးချက်ပါ အချက်များကို အချိနမ်ေရွး 

ေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည။် အသေိပးချက်သည ်

ေဖာ်ြပပါအချိနအ်တွငး် Black Hawk နယ်မ ှ

ထနိး်ထားေသာ PHI အားလုံးအတွက် 

သက်ေရာက်မ��ှိပါမည။်  ေတာငး်ဆိလုာပါက 

Black Hawk နယ်မ ှ သင့အ်တွက ်

ြပငဆ်ငြ်ဖည့စ်ွက်ထားေသာ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

ကျင့ထ်ံးုများ အသေိပးချက် ကုိ ေပးအပ်ပါမည။် 

PHI ၏ ခွင့ြ်ပုထားေသာ အသံးုြပုမ�များ�ငှ့ ်
အသေိပးမ�များ  

သင့ ် PHI အား  သင့အ်တွက် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးအပ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် ရယူရနအ်တွက် Black 

Hawk နယ်မှ အသံးုြပု အသေိပး�ိငုပ်ါသည။် 

သင့ ် PHI ကုိ သင့အ်တွက် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ ်ေ�ှာက်မ� ကုနက်ျစားရိတ်များ 

ေပးေချရန�်ငှ့ ် Black Hawk နယ် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကို ေထာက်ပံ့ရနလ်ညး် 

အသံးုြပု အသေိပး�ိငုပ်ါသည။် 

ေအာက်ပါ အမျိုးအစားများသည ်Black Hawk 

နယ်အား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

အချက်အလက်များကို အသံးုြပု အသေိပးခွင့ ်

ြပုထားေသာ နညး်လမ်းများြဖစ်သည။် 

အမျိုးအစားတစခ်ုစီတွင ် အသံးုြပု အသေိပးမ� 

တစ်ခုစီ၏ ဥပမာများကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

အမျိုးအစားတစခု်စီအတွက် အသံးုြပု 

အသေိပးမ�တိုငး်ကို ေဖာ်ြပမထားပါ။ သိုေ့သာ ်

Black Hawk နယ်အား အသံးုြပု အသေိပးခငွ့ ်

ေပးထားေသာ နညး်လမ်းအားလုံးသည ်အဆိပုါ 

အမျိုးအစားများ တစ်ခုခုအတွငး် ပါဝငပ်ါသည။် 

ကုသမ� 
Black Hawk နယ်သည ်  သင့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ် ဆက်စပ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် စီစဥ်၊ ဆက်သယွ်၊ 

စီမံခန ့ခ်ွဲရန ် သင့ ် PHI ကုိ အသံးုြပု 

အသေိပး�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်တွင ် သင့ ် PHI ကို 

သံးုရန ် သင့ခ်ွင့ြ်ပုချက် ရ�ှိ�ပီးြဖစ်ေသာ 

ြပငပ်အဖဲွ� �ငှ့ ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 

ဆက်သယွ်ချိတ်ဆက်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် ပါဝငပ်ါသည။် ဥပမာ၊ Black 

Hawk နယ်သည ် လုိအပ်ပါက သင့အ်တွက် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးေသာ လူမ�အဖဲွ�အစညး်အား 

သင့ ် PHI ကို အသေိပးပါမည။် ေနာက်ထပ် 

ဥပမာတစ်ခုမှာ သင့က်ို ကုသရန ်

လ�ဲအပ်ြခငး်ခံရေသာ အဖဲွ�အေနြဖင့ ်လုိအပ်ေသာ 

အချက်အလက်များ �ှိေနေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်သင့ ်PHI ကို ေပးအပ်ပါမည။် 

 

Black Hawk နယ်အေနြဖင့ ် သင့က်ုသမ��ငှ့ ်

သငရ်�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

ေငေွတာငး်ခံရန�်ငှ့ ် ေပးေချမ�ကိ ု

သင်ထ့မံှြဖစ်ေစ၊ အာမခံကုမ�ဏထီမံှ ြဖစ်ေစ  

အြခားအဖဲွ�ထမံြဖစ်ေစ ရယူရန ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အချက်အလက်များကုိ အသံးုြပု 

အသေိပးပါမည။် Black Hawk နယ်သည ်

သင်အ့ေနြဖင့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရယူရန ်

အကျံုးဝင ် မဝင�်ငှ့ ် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ� ြပုရန ်

တုိအ့တွက် သင့ ်PHI �ငှ့ ်ေဆးွေ�းွပါမည။် ဥပမာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုကို 

လုပ်ေဆာငခ်ွင့ေ်ပးြခငး်ြဖင့ ် သင၏် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ PHI ကို 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသ�ူငှ့ ်

ေဆးွေ�းွေစ�ပီး  သင့လုိ်အပ်ချက်�ငှ့ ်

ထိဝုနေ်ဆာငမ်�အတွက် သင့အ်ကျံုးဝငမ်�ကိ ု

ဆံးုြဖတ်ပါမည။် 

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� လုပ်ငနး်များ 
Black Hawk နယ်သည ်လုိအပ်ချက်အရ ၎ငး်၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာငမ်�များကုိ 

အေထာက်အကူြပုရန ် သင့ ် PHI ကုိ အသံးုြပု 

အသေိပးပါမည။် အဆိပုါ လုပ်ေဆာငမ်�များတွင ်

ပါဝငသ်ညတုိ်မ့ှာ အရညအ်ေသးွအကဲြဖတ်ြခငး်၊ 

ဝနထ်မ်းကုိ ေလလ့ာသံးုသပ်ြခငး်၊ အြခား 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 

လုိငစ်ငက်ိစ�များ၊ စီမံလုပ်ကိုငြ်ခငး်များ။  ဥပမာ၊ 

Black Hawk နယ်သည ် သင၏် 

ရက်ချိနး်အေ�ကာငး် သတိေပးရန ် သိုမ့ဟုတ ်

အြခားေရွးချယ်စရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် 

အချက်အလက်များ၊ သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ 

ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အကျို းေကျးဇူးများကုိ 

အသေိပးရန ် သင့ ် PHI ကုိသံးု�ပီး သင့ကုိ် 

ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည။် 

 

Black Hawk နယ်သည ်  Black Hawk 

mailto:it@blackhawkcounty.iowa.gov


နယ်အတွက် လုပ်ကိုငေ်ပးေနေသာ (ဥပမာ- 

ေငေွတာငး်ခံြခငး်၊ ေငေွချြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ) 

အဖဲွ�အစညး် “လုပ်ငနး် လုပ်ကုိငဖ်က်များ” �ငှ့ ်

သင့ ် PHI ကုိ မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည။် Black Hawk 

နယ်�ငှ့ ်လုပ်ငနး် လုပ်ကိုငဖ်က်အ�ကားတွင ်သင့ ်

PHI ကို အသံးုြပု အသေိပးရန ်

လုိအပ်လာသည့အ်ခါတိုငး် Black Hawk 

နယ်သည ်သင့ ်PHI ကို အကာအကွယ်ေပးမည့ ်

အချက်များပါေသာ စာြဖင့ေ်ရးသား 

ဝနခ်ံချက်ကို ထား�ှိပါမည။် 

 

PHI အသံးုြပု ထတု်ြပနရ်ာတွင ်သင၏် 
စာြဖင့ေ်ရးသားခွင့ြ်ပုချက် လုိအပ်ပါသည် 

သင့ ် PHI ကုိ အြခားနညး်ြဖင့ ် ခွင့ြ်ပုထားြခငး် 

မ�ှိပါက သိုမ့ဟုတ် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပသကဲသ့ို ့ 

ဥပေဒအရ မလုိအပ်ပါက သင၏် 

စာေရးသားခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့သ်ာ အြခားေသာ 

အသံးုြပု ထတ်ုြပနမ်�များအတွက် သံးုပါမည။် 

သငသ်ည ် ယခ ု ခွင့ြ်ပုချက်ကို အချိနမ်ေရွး 

စာြဖင့ေ်ရးသား �ုပ်သမိး်�ိငုပ်ါသည ် သိုေ့သာ်  

Black Hawk ေကာငတီ် အေနြဖင့ ်

ခွင့ြ်ပုထားသည့အ်တုိငး် အသံးုြပု ထတ်ုြပနမ်�ကုိ 

ြပုလုပ်ပါက �ခငး်ချက်အြဖစ် တည�်ှိပါမည။် 

 

Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ်

စိတ်ကျနး်မာေရး ကုသမ� 

မှတ်တမး်များကုိလညး် ထနိး်သမိ်းထားပါမည။် 

ထိအုရာများကိ ု ပိုမိုလုံြခံုစွာ 

ကာကွယ်ထားပါသည။်  ကုသမ�၊ ေငေွချမ�၊ 

သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

လုပ်ငနး်များ၊မှတတ်မ်းယူသအူားကုသရန ်

အသံးုြပုခွင့၊် ထိမုှတ်တမ်းများကိ ု

ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပး အစီအစဥ်များ၊ 

ထိမုှတ်တမ်းများြဖင့ ် တရားေရးတွင ်

ခုခံေချပရန၊် စသညတ်ိုမ့ှလဲွ�ပီး 

 

သင့ခ်ွင့ြ်ပုချက်မပါဘ ဲ မထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါ။ 

သငသ်ည ် PHI ထတ်ုြပနခ်ွင့ြ်ပုသည့စ်ာ 

(Authorization for Release of PHI form) 

တွင ် အချက်အလက်များ၊ အထးူသြဖင့ ်

စိတ်ကျနး်မာေရး ကုသမ�မတ်ှတမ်းများကုိ 

ထတ်ုြပနခ်ွင့ ် ေပး�ိငုပ်ါသည။်သင့ ် PHI ကို 

သင၏်စာြဖင့ခ်ွင့ြ်ပုချက် မပါဘ ဲ 

ေစျးကွက်�ှာေဖွရာြမ�င့တ်ငရ်ာတွင ်

ထတ်ုြပနမ်ညမ်ဟုတ်ပါ။ 

ေစျးကွက်�ှာေဖွြမ�င့တ်ငရ်ာတွင ်

မျက်�ာှချငး်ဆိငု ် ေြပာဆိြုခငး် သိုမ့ဟုတ် 

တနဖုိ်းအနညး်ငယ်သာ�ှိေသာ လက်ေဆာင ်

ပါဝငမ်ှသာလ�င ်ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

 

သင့ ် PHI ကို သင၏် စာြဖင့ခ်ွင့ြ်ပုချက် မပါဘ ဲ

ေငေွပးထတု်ြပနေ်စရန ်

မညသ်ည့�်ကိုးပမး်မ�မျိုးကုိမ� လက်မခံပါ။ PHI 

ေရာငး်ချြခငး်အား ဥပေဒတွင ်

ြပဌာနး်ထားသည့အ်တုိငး် 

တားြမစ်ထားပါသည။် ထိအုထတွဲင ်

သင့က်ုသမ�အတွက်  ေပးေချမ�ကိ ု လက်ခံြခငး် 

မပါဝငပ်ါ။ 

 

သငသ်ည ် ခွင့ြ်ပုထားြခငး်ကို �ုပ်သမိ်းရန ်

စာြဖင့ေ်ရးသား�ပီး အချိနမ်ေရွး က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

အေ�ကာငး်�ကား�ိငုပ်ါသည။် အကယ်၍ ထိသုို ့ 

ြဖစ်ခဲပ့ါက သတိြပုရနမ်ှာ ထိ�ုုပ်သမိး်မ�သည ်

ခွင့ြ်ပုချက် သက်ေရာက်မ��ှိစဥ်က  အသံးုြပု 

ထတ်ုြပနမ်�များအေပါ် သက်ေရာက်မ� မ�ှိပါ။ 

 

Black Hawk ေကာငတီ်သည ် သင့ ် PHI ကို 

ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ် အသံးုြပု 

ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် သင့ ် PHI ကုိ 

အားလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ြဖစ်ေစ 

အသံးုြပု ထတ်ုြပနရ်ာတွင ် သင့အ်ေနြဖင့ ်

သေဘာတူခွင့ ် သိုမ့ဟုတ ် ကန ့က်ွက်ခွင့ ်

�ှိပါသည။် သင့ ် PHI ကုိ အသံးုြပု 

ထတ်ုြပနရ်ာတွင ်သင့အ်ေနြဖင့ ်သေဘာတူြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ကန ့က်ွက်ခွင့ြ်ခငး် မြပုလုပ်�ိငုပ်ါက 

Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ် 

ပညာ�ှငဆ်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်မ�ကုိ ြပုလုပ်ကာ 

ထတ်ုြပနြ်ခငး်သည ်သင့အ်တွက် အေကာငး်ဆံးု 

ြဖစ် မြဖစ်ကို ဆံးုြဖတ်ပါမည။် ထိသုို ့ြဖစ်ပါက 

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

ပတ်သတ်ေသာ PHI ကုိသာ ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်ပါဝငေ်သာ 
အြခားအရာများ 

သငမ်ကန ့ကွ်က်ပါက Black Hawk ေကာငတီ် 

အေနြဖင့ ် သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်

တိုက်�ုိက်ပါဝင ် ပတ်သတ်ေနေသာ 

သင့မ်ိသားစု၊ ေဆမွျိုး၊ အနးီကပ်မိတ်ေဆ ွ

သိုမ့ဟုတ် သငသ်တ်မှတ်ထားေသာ 

အြခားတစ်ဦးအား သင့ ် PHI ကို 

အသေိပးပါမည။် အကယ်၍ သငသ်ည ် ထိသုို ့ 

ထတ်ုြပနမ်� တစ်�ကိမ်ြပုလုပ်ရာတွင ်

သေဘာတူြခငး်၊ ကန ့ကွ်က်ြခငး် မြပု�ိငုပ်ါက 

Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ် 

ပညာ�ှငဆ်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်မ�ကုိ ြပုလုပ်ကာ 

ထတ်ုြပနြ်ခငး်သည ်သင့အ်တွက် အေကာငး်ဆံးု 

ြဖစ် မြဖစ်ကို Black Hawk ေကာငတီ်မ ှ

ဆံးုြဖတ်ပါမည။်  Black Hawk 

ေကာငတ်ီအေနြဖင့ ် မိသားစုဝင၊် ကိုယ်ေရး 

ကိုယ်စားလှယ် သိုမ့ဟုတ် သင့တ်ညေ်နရာ၊ 

အေထေွထအွေြခအေန သိုမ့ဟုတ် 

ကွယ်လွနမ်�အတွက် တာဝန�်ှိေသာ 

အြခားတစ်ဦးအား  အသေိပးရန ်သင့ ်PHI အား 

အသံးုြပုပါမည။် ေနာက်ဆံးုအေနြဖင့ ် Black 

Hawk ေကာငတီ်သည ် သင့ ် PHI ကုိ 

ခွင့ြ်ပုထားေသာ အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ 

သိုမ့ဟုတ် ပဂု�လိက အဖဲွ�အစညး်အား 

ေဘးအ��ရာယ ် ပေပျာက်ေရး 

လုပ်ေဆာငမ်�များတွင ် ကူညရီန�်ငှ့ ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်ပါဝငေ်သာ 

မိသားစု၊ သိုမ့ဟုတ် အြခားလူများကုိ 

ဆက်သယ်ွရန ်အသံးုြပု ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

 

အေရးေပါ်အေြခအေနများ 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ် သင့ ် PHI ကုိ 

အသံးုြပု ထတ်ုြပနပ်ါမည။် ထိသုို ့ြဖစ်လာပါက 

Black Hawk ေကာငတီ်သည ် ေဆးကုသမ� 

�ပီးလ�င�်ပီးချငး် 

အဆငေ်ြပသည�်ငှ့တ်စ်�ပိုငန်က် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကျင့ထ်ံးုများ 

အသေိပးချက်ကိ ု လက်ခံရ�ှိေ�ကာငး် 

သင့သ်ေဘာတူညခီျက်ကို ရယူရန ် �ကိုးစား 

ပါမည။် 

 

သင့ခွ်င့ြ်ပုချက် မပါဘ ဲသိုမ့ဟုတ် သင့က်န ့က်ွက်ခွင့ ်
မပါဘ ဲအသံးုြပု ထတု်ြပနမ်ည့ ်ခွင့ြ်ပုထားသည့ ်
အြခားေသာ အေြခအေနများ 

Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ်

သင့သ်ေဘာတူညမီ� သိုမ့ဟုတ် သင့ခ်ွင့ြ်ပုချက် 

မပါဘ ဲ သင့ ် PHI ကုိ အသံးုြပု 

ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် ထိအုေြခအေနများတွင ်



ပါဝငသ်ညတုိ်မ့ှာ- 

ဥပေဒ အရ လုိအပ်ြခငး် 
ဥပေဒအရ သင့ ်PHI ကုိ အသံးုြပု ထတ်ုြပနရ်န ်

လုိအပ်ပါက Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

အသံးုြပု ထတ်ုြပနပ်ါမည။် ထိသုို ့ အသံးုြပု 

ထတ်ုြပနရ်န ် လုိအပ်ပါက ဥပေဒ 

လုိအပ်ချက်�ငှ့အ်ည ီ သင့ကုိ် 

အေ�ကာငး်�ကားပါမည။် 

 

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရး 
 ဥပေဒခွင့ြ်ပုချက်အရ 

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရးအတွက် 

အချက်အလက်များ ေကာက်ယူလက်ခံရန ်

လုိအပ်ပါက Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရး လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ်

ဦးတညခ်ျက်များအတွက် သင့ ် PHI ကို 

ထတ်ုြပနပ်ါမည။် ထိသုိုေ့သာ ထတ်ုြပနမ်�ကုိ 

ေရာဂါ၊ ထခိိကု်ဒါဏရ်ာ၊ မသနစ်ွမ်းမ�တိုက့ိ ု

ထနိး်ချုပ်ရာတွငသ်ံးုရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည။် Black 

Hawk ေကာငတီ်သည ် သင့ ် PHI အား 

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရးဌာန�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငေ်နေသာ 

ြပညပ်အစိးုရအဖဲွ�အတွက် 

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရးဌာနမှ ��န�်ကားပါက 

ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

 

ကူးစကေ်ရာဂါများ 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ် ဥပေဒအရ 

��န�်ကားလာပါက သင့ ် PHI အား 

ကူးစက်ေရာဂါ�ငှ့ ် ထေိတွ� ခဲပံ့ုရသည့ ်

လူတစ်ဦးသို ့ ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

ထိသုိုမ့ြပုလုပ်ပါက ေရာဂါ�ငှ့ ် ထေိတွ� ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ြပန ့ပ်ွားြခငး် ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည့ ်

အ��ရာယ်�ှိပါသည။် 

 

ကျနး်မာေရး ထိနး်ချုပ်မ� 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ် ကျနး်မာေရး 

ထနိး်ချုပ်ေသာ အဖဲွ�အား ဥပ ေဒအရ 

ခွင့ြ်ပုထားေသာ စာရငး်စစ်၊ မ�ခငး်စစ်ေဆးမ�၊ 

စံုစမ်းစစေ်ဆးမ� စသည့ ်

လုပ်ေဆာငမ်�များအတွက် သင့ ် PHI အား 

ထတ်ုြပနပ်ါမည။် အဆိပုါအချက်အလက်များကုိ 

�ှာေဖွေနေသာ ထနိး်ချုပ်ေရးအဖဲွ�များတွင ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�စနစက်ို 

�ကီး�ကပ်ေသာ အစိုးရအဖဲွ�များ၊ အစိုးရခံစားခွင့ ်

အစီအစဥ်များ၊ အြခားေသာ အစိုးရ 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်ဆိငုရ်ာ အစီအစဥ်များ�ငှ့ ်

�ိငုင်သံားအခငွ့အ်ေရး ဥပေဒများ ပါဝငပ်ါသည။် 

 

�ှပ်ိစက်အ�ိငုက်ျင့ြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် တာဝနမ်ယူြခငး် 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ် ကေလးသငူယ် 

�ှပ်ိစက်အ�ိငုက်ျင့ြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ်  

တာဝနမ်ယူြခငး် တုိအ့တွက် ဥပေဒအရ 

အစီရငခ်ံစာ လက်ခံရန ် ��န�်ကားလာပါက 

ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရးဌာနထ ံ သင့ ် PHI အား 

ထတ်ုြပနပ်ါမည။် ထိုအ့ြပင ် Black Hawk 

ေကာငတီ်အေနြဖင့ ် သငသ်ည ်

�ှပ်ိစက်အ�ိငုက်ျင့ြ်ခငး်၊ တာဝနမ်ယူြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် အမိ်တွငး်အ�ကမ်းဖက်မ� 

စသညတ်ိုက့ိ ု ခံရေသာသြူဖစ်ပါက 

အစိုးရြဖစ်ေစ အစိုးရမလှ�ဲအပ်ထားေသာ 

အဖဲွ� ြဖစ်ေစ အဆိပုါ အချက်အလက်များကိ ု

ရယူလုိပါက သင့ ် PHI အား ထတ်ုြပနပ်ါမည။်  

ထိသုို ့ြဖစ်ပါက ထတ်ုြပနမ်�အား လုိအပ်ေသာ 

သက်ဆိငုရ်ာ ဖယ်ဒရယ�်ငှ့ ် ြပညန်ယ် 

ဥပေဒများ�ငှ့အ်ည ီ ြဖစ်ေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ပါမည။် 

 

အစားအစာ�ငှ့ ်ေဆးဝါး�ကီး�ကပ်ေရးအဖဲွ� 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ် အစားအစာ�ငှ့ ်

ေဆးဝါး�ကီး�ကပ်ေရးအဖဲွ�၏ လုိအပ်ချက်အရ 

ဆိးုကျိုးအြဖစ်အပျက်များ၊ ကုနပ်စ�ညး် 

ခ�တ်ယွငး်ချက် သိုမ့ဟုတ် ြပဿနာများ၊ 

ဇီဝပစ�ညး် ေြပာငး်လဲမ�များ၊ ပစ�ညး်များကုိ 

ြပနလ်ညသ်မိ်းဆညး်�ိငုရ်န၊် ြပုြပငရ်န�်ငှ့ ်

အစားထိးုရန ် ေြခရာခံြခငး်၊ ေစျးကွက်တွင ်

ေနာက်ဆက်တဲွ ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်တုိ ့ 

ေဆာငရွ်က်ရန ် သင့ ် PHI ကုိ ထိအုဖဲွ� မ ှ

လုိအပ်ေသာသထူသံို ့ ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

တရားေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 
Black Hawk ေကာငတီ်သည ် တရားေရး 

သိုမ့ဟုတ် အုပ်ချုပ်ေရး 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြပုရာတွငအ်ုပ်ချုပ်ေရးတရား�ုံး

၏ ေတာငး်ဆိခုျက်(ထိကုဲသ့ိုထ့တု်ြပနမ်�ကိ ု

ခွင့ြ်ပုထားပါက) အရ  

အချို �ေသာအေြခအေနများတွင ်

တရား�ုံးဆင့ေ်ခါ်စာ၊ �ှာေဖွမ�ေတာငး်ဆိခုျက် 

သိုမ့ဟုတ်  အြခား ဥပေဒအရ အကျံုးဝငေ်သာ 

လုပ်ေဆာငမ်�အတွက် သင့ ် PHI ကုိ 

ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

 
 

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး 
Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ် သက်ဆိငုရ်ာ  

တရားဥပေဒ စိးုမိုးေရးဆိငုရ်ာ ကိစ�များတွင ်

တရားဝင ်လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညေီနသေရွ� 

သင့ ် PHI ကုိ ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် အဆိပုါ 

တရားဥပေဒ စိုးမိးုေရးဆိငုရ်ာ ကိစ�များတွင့ ် (1) 

ဥပေဒအရ လုိအပ်ေသာ 

တရားေရးလုပ်ငနး်စဥ်များ (2) တညေ်နရာ�ငှ့ ်

ခွဲြခားသ�ိှိရန ် ရညရွ်ယ်ချက်များ (3) 

ရာဇဝတ်မ�တွင ် ခံရသတုိူ�့ငှ့ ် ဆက်စပ်ေသာ (4)  

ရာဇဝတ်မ�ေ�ကာင့ ် ေသဆံးုသညဟု် 

သသံယ�ှိြခငး် (5) ရာဇဝတ်မ�သည ်  Black 

Hawk ေကာငတီ်နမိတ်အတွငး် ြဖစ်ပါက (6) 

ေဆးကုသမ� အေရးေပါ် (Black Hawk 

ေကာငတီ်နမိတ်အတွငး်) �ငှ့ ် ရာဇဝတ်မ� 

ြဖစ်ပွားခဲသ့ညဟု်  ထငရ်ြခငး်။  

 

ေသမ�ေသခငး်စစ်အရာ�ိှ၊ စျာပနစီမံသမူျား�ငှ့ ်
ကိုယ်အဂင်္ ါလ�ြခငး် 

ဆံးုြဖတ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် 

ေသမ�ေသခငး်စစအ်ရာ�ှိ၊ ေဆးစစ်သတူို ့ အား 

ဥပေဒအရ လ�အဲပ်ထားေသာ တာဝနမ်ျား 

ထမ်းေဆာငရ်န ်  PHI ကုိ ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

စျာပနစမီံသကုိူ သတုိူ၏့တာဝနမ်ျား 

ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ် ဥပ ေဒအရ 

ခွင့ြ်ပုချက်ေပးရနအ်တွက် PHI ကုိ 

စျာပနစမီံသထူ ံ ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

ထိသုိုေ့သာ အချက်အလက်များကုိ 

ေသဆံးုမ�အေ�ကာငး် �ှာေဖွရနအ်တွက ်

ထတ်ုြပနမ်ညြ်ဖစသ်ည။် PHI အား 

�ုပ်အေလာငး် ကိုယ်အဂင်္ ါ၊ မျကလုံ်း၊ တစ်သ�ူး 

လ�ဒါနး်ြခငး်တုိအ့တွက် အသံးုြပု 

ထတ်ုြပနပ်ါမည။် 

 

 ဌာနဆိငုရ်ာသံးုသပ်ေရးဘတ်ုအဖဲွ� မှ 

သေုတသနအဆိကုို အတညြ်ပု�ပီး သင့ ် PHI 

လုံြခံုမ�အတွက် အစီအစဥ်များ ချမှတ်�ပီးပါက 

Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

သေုတသနပညာ�ှငမ်ျားအား  သင့ ် PHI ကို 

ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

 

ရာဇဝတ်မ� 



သက်ဆိငုရ်ာ ဖယ်ဒရယ်�ငှ့ ် ြပညေ်ကာငတ်ီ 

ဥပေဒများအရ  လူတစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် 

အများြပညသ်၏ူ ကျနး်မာေရး၊ 

ေဘးကငး်ေရးတိုက့ို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ 

ေဘးအ��ရာယ် �ကံုရပါက ထိအုရာကုိ 

တားဆးီရန ် သိုမ့ဟုတ် 

အားေလျာသ့ာွးေစရနအ်တွက် သင့ ် PHI ကို 

ထတ်ုြပနြ်ခငး်ြဖင့ ် ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်ညဟု် 

ယူဆရပါက Black Hawk ေကာငတီ် အေနြဖင့ ်

ြပုလုပ်ပါမည။် ဥပေဒစိုးမိုးေရး 

အရာ�ှိများသည ်တစ်စံုတစ်ဦးကို ထတု်ေဖာ်ရန ်

သိုမ့ဟုတ် ဖမ်းဆးီရနအ်တွက်  PHI ကုိ 

လုိအပ်ပါက Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ်

ထတ်ုြပနေ်ပး�ိငုပ်ါသည။် 

 

စစ်ဘက်ကိစ�များ�ငှ့ ်�ိငုင်ေံတာ်လံုြခံုေရး 
သင့ေ်လျာ်ေသာ အေြခအေနတွင ်Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ PHI 

ကုိ (1) သက်ဆိငုရ်ာ အမိန ့ေ်ပး��န�်ကားသည့ ်

အရာ�ှိများမှ လုိအပ်ချက်အရ ေတာငး်ဆိလုာပါက 

(2) စစ်ြပနအ်ေရးကိစ�များဌာနမှ 

သင့ခ်ံစားခွင့မ်ျားအတွက် အကျံုးဝငမ်�ကို 

ဆံးုဖတ်ရန ်(3) သငသ်ည ်ြပညပ်စစ်တပ်များတွင ်

ပါဝငဖူ်းပါက ထိြုပညပ်စစ်တပ်များအတွက် 

အသံးုြပု ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်သင့ ်PHI ကို ခွင့ြ်ပုထားေသာ 

ဖယ်ဒရယ်အရာ�ှိများအား �ိငုင်ေံတာ်လုံြခံုေရး�ငှ့ ်

ေထာက်လှမ်းေရးကိစ�များ၊ သမ�တ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားေသာ ဥပေဒအရ ခွင့ြ်ပုထားသမူျား ကုိ 

ကာကွယ်ရန ်ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

 

ဝနထ်မ်း၏ နစ်နာေ�ကး 
 Black Hawk  ေကာငတီ်သည ်အလုပ်သမား 

နစ်နာေ�ကး ဥပေဒများ�ငှ့ ်အြခားေသာ အလားတူ 

တရားဝင ်ြပဌာနး်ထားေသာ အစီအစဥ်များ�ငှ့အ်ည ီ

ေဆာငရွ်က်ရန ် သင့ ်PHI ကုိ ထုတ်ြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

 

သငသ်ည ်ြပနလ်ညြ်ပုြပငေ်ရး ဌာနတစ်ခုတွင ်

အကျဥ်းကျေနသတူစ်ဦးြဖစ်ပါ�ပီး Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်သင့အ်တွက် ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ေပးြခငး်အတွက် သင့ ်PHI ကုိ တညေ်ဆာက် 

သိုမ့ဟုတ် လက်ခံရယူ ထားပါက  Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်သင့ ် PHI ကုိ   အသံးုြပု 

ထတ်ုြပန�်ိငုပ်ါသည။် 

 

လုိအပ်ေသာ အသံးုြပုမ�များ�ငှ့ ်ထတု်ြပနမ်�များ 
ဥပေဒအရ Black Hawk အေနြဖင့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနမှ Black Hawk 

ေကာ်တီ၏ ေစာင့ထ်နိး်လုိက်နာမ�များကုိ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးရန ် 45 C.F.R. အပိုငး် 164.500 et. 

seq. အရ လုိအပ်ပါက သင့အ်တွက် ထတ်ုြပနမ်�များ 

ြပုလုပ်ပါမည။် 

 

သင၏် ရပုိငခွ်င့မ်ျား 
ေအာက်ပါတုိသ့ည ် သင့ ်PHI �ငှ့ပ်တ်သတ်ေသာ 

သင့ရ်ပိုငခ်ွင့မ်ျား�ငှ့ ်အဆိပုါရပိုငခ်ွင့မ်ျားကို 

မညသ်ိုအ့သံးုချ�ိငုေ်�ကာငး် 

အကျဥ်းချံုး�ှငး်ြပချက်တို ့ ြဖစ်ပါသည-် 

စစ်ေဆးခွင့ ်�ငှ့ ်သင့ ်PHI ကို မိတ� ူကူးခွင့ ်
ဆိလုိုသညမ်ှာ  Black Hawk ေကာငတီ်မှ သင့ ်PHI 

ကုိ ထနိး်သမိး်ထားသေရွ� သငသ်ည ်

သတ်မှတ်ေနရာတွင ်

မှတ်တမး်အြဖစသ်မိ်းထားေသာ သင့ ်PHI ကို 

စစ်ေဆး�ပီး မိတ� ူရယူ�ိငုပ်ါသည။်  

“သတ်မှတ်ထားေသာ မှတ်တမ်းအစံု” တွင ်

ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ေငေွ�ကးကုနက်ျမ� မှတ်တမ်းများ�ငှ့ ်

Black Hawk ေကာငတီ်မှ သင့အ်တွက် 

ဆံးုြဖတ်ြပုလုပ်ေသာ အြခားမှတ်တမ်းများလညး် 

ပါဝငပ်ါသည။် 

သိုေ့သာ် ဖယ်ဒရယ်ဥပေဒအရ သငသ်ည ်

ေအာက်ပါမှတ်တမ်းများကို စစ်ေဆးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

မိတ� ူရယူြခငး် မြပု�ိငုပ်ါ- စိတ်ကျနး်မာေရးကုသမ� 

မှတ်တမ်းများ၊ အများြပညသ်၊ူ ရာဇဝတ်မ� 

သိုမ့ဟုတ် အုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ ကိစ�များအတွက် 

ရညရွ်ယ်�ပီး ြပငဆ်ငထ်ားေသာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ဥပေဒအရ 

တားြမစ်ထားေသာ PHI  အြဖစ်အပျက်များအေပါ် 

မူတည�်ပီး သ�ိှိခွင့ကုိ် ြငငး်ပယ်သည့ ်

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်�ိငုပ်ါသည။် 

အချို �ေသာ အေြခအေနများတွင ်သငသ်ည ်ထိ ု

ဆံးုြဖတ်ချက်ကို ြပနလ်ည ်သံးုသပ်ခွင့ ်

ခံယူ�ိငုပ်ါသည။် သင့ေ်ဆးကုသမ� မှတ်တမ်းများကို 

�ကည့�်� ြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သတ်�ပီး 

ေမးြမနး်လုိသည�်ှိပါက Black Hawk ေကာငတီ် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာဆိငုရ်ာ အရာ�ှိထ ံ

ဆက်သယွ်ပါ။ 

 

သင့ ်PHI ကို ကန ့သ်တ်ရန ်ေတာငး်ဆိခွုင့ ်
ဆိလုိုသညမ်ှာ ေဆးကုသမ�၊ ေငေွချမ� သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တုိအ့တွက် သင့ ်PHI ၏ 

မညသ်ည့အ်စိတ်အပိုငး်ကုိမ� မသံးုရန ်သိုမ့ဟုတ် 

မထတ်ုြပနရ်န ်Black Hawk ေကာငတီ်အား 

ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် မိသားစဝုငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် 

သင့က်ုသေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်ပါဝငေ်သာ 

မိတ်ေဆမွျား သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

ကျင့ထ်ံးုများဆိငုရ်ာ အသေိပးချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ 

အသေိပးေရးရညရွ်ယ်ချက်အတွက် ပါဝငေ်သာ 

မိတ်ေဆမွျားကို သင့ ်PHI ၏ 

မညသ်ည့အ်စိတအ်ပိုငး်ကိုမ� မထတု်ြပနေ်စလုိလ�င ်

ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် သင့ေ်တာငး်ဆိခုျက်တွ၍◌ ်

သးီြခားကန ့သ်တ်မ��ငှ့ ် မညသ်ူက့ို 

ကန ့သ်တ်လုိသညကုိ် ေဖာ်ြပရပါမည။် 

 

Black Hawk ေကာငတီ်အေနြဖင့ ်

သင့ေ်တာငး်ဆိမု�ကို မြဖစ်မေန လုိက်ေလျာရန ်

မလုိအပ်ပါ။ �ခငး်ချက်အေနြဖင့ ် 45 C.F.R. 

§164.522(a)(l)(vi) အရ ကျနး်မာေရး 

အစီအစဥ်များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေသာ 

ထတ်ုြပနမ်�ြဖစ်ပါ�ပီး ထိထုတ်ုြပနမ်�သည ်

ေငေွပးေချရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ ြပုလုပ်ရန�်ငှ့ ်

ဥပေဒအရ မလုိအပ်ပါက၊ PHI သည ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အရာများ သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့သ်ာ ပတ်သတ်ပါက၊ 

ထိအုရာများအတွက် သင ်(သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရးအစအီစဥ်မဟုတ်ေသာ 

သငမ်ဟုတ်သည့ ်အြခားတစ်ဦး) မှ မိမိေငြွဖင့ ်

အြပည့အ်ဝ ေပးေချပါက 

လုိက်ေလျာရမညြ်ဖစ်သည။် အကယ်၍ Black 

Hawk ေကာငတီ်မှသင့ ်PHI ကို 

ထတ်ုြပနခွ်င့ြ်ပုြခငး်သည ်သင့အ်တွက် 

အေကာငး်ဆံးုြဖစ်သညဟု် ယုံ�ကညပ်ါက  သင့ ်PHI 

ကုိ ကန ့သ်တ်မည ်မဟုတ်ပါ။  အကယ်၍ Black 

Hawk ေကာငတီ် သညေ်တာငး်ဆိထုားေသာ 

ကန ့သ်တ်မ�ကို သေဘာတူပါက အေရးေပါ် 

ကုသမ�များမအှပ ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ ချိုးေဖာက်�ပီး 

သင့ ်PHI ကုိ အသံးုြပု ထတ်ုြပနမ်ည ်မဟုတ်ပါ။ 

ထိအုချက်ကို သံးုသပ်�ပီး သငေ်တာငး်ဆိလုိုေသာ 

ကန ့သ်တ်ချက်မှနသ်မ�အား Black Hawk 



ေကာငတီ်�ငှ့ ်ေဆးွေ�းွပါ။ ကန ့သ်တ်ရန ်

ေတာငး်ဆိခုျက်ကို Black Hawk ေကာငတီ် 

ကုိယ်ေရးကိုယ်တာဆိငုရ်ာ အရာ�ှိ သိုမ့ဟုတ် 

သက်ဆိငုရ်ာဝနထ်မ်း ထသံို ့ စာေရး�ိငုပ်ါသည။် 

ကန ့သ်တ်ချက်ေတာငး်ဆိရုန ်သငမ်ှ 

ေပးအပ်ရမညမ်ှာ 1) 

မညသ်ည့အ်ချက်အလက်များကုိ သငမ်ှ ကန ့သ်တ် 

လုိသည-် 2) သငသ်ည ်အသံးုြပုမ� သိုမ့ဟုတ် 

ထတ်ုြပနမ်�ကုိ ကန ့သ်တ်လုိသည၊် သိုမ့ဟုတ် 

�စှ်မျိုးစလုံးကို ကန ့သ်တ်လုိသည-် 3) မညသ်တုိူကုိ့ 

ကန ့သ်တ်လုိသည။် 

လ�ို� ဝှက် ဆက်သယွ်မ�များ ကို BLACK HAWK 
ေကာငတ်ီထမှံ  အြခားနည်းများ ြဖင့ ် အြခားေနရာတွင ်
ေတာငး်ဆိခွုင့ ်

Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်ေသာ ေတာငး်ဆိမု�များကုိ 

ေဆာငရွ်က်ေပးပါမည။် Black Hawk သည ်အဆိပုါ 

ေနရာချထားမ�အတွက် သင့အ်ား ေငေွပးေချမ� 

မညသ်ို ့ြပုလုပ်မည ်သိုမ့ဟုတ် အြခားလိပ်စာ၊ 

အြခားဆက်သယ်ွနညး်လမ်းအတွက် 

အေသးစိတ်တိုက့ို ေမးြမနး်ပါမည။် Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်သင့ထ်မံှ ေြဖ�ှငး်ချက် မေတာငး်ပါ။ 

ေတာငး်ဆိမု� လုိအပ်ချက်အရ စာြဖင့ေ်ရးသား�ပီး 

Black Hawk ေကာငတ်ီ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာဆိငုရ်ာ 

အရာ�ှိ သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိငုရ်ာဝနထ်မ်း ထသံို ့ 

ေပးပိုပ့ါ။ 

သင့ ် PHI ကို ြပငဆ်ငရ်န ်ေတာငး်ဆိခွုင့ ်
ဆိလုိုသညမ်ှာ Black Hawk ေကာငတီ်သည ်သင့ ်

PHI ကုိ ထနိး်သမိ်းထားသမ� ကာလပတ်လုံး သင့ ်

PHI ၏ သငအ်လုိ�ှိေသာ မှတ်တမ်းအစံုတွင ်

ြပငဆ်ငမ်�ြပုရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် အချို �ေသာ 

အေြခအေနများတွင ်Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

ြပငဆ်ငရ်န ်သင့ေ်တာငး်ဆိခုျက်ကုိ 

ြငငး်ဆန�်ိငုပ်ါသည။် အကယ်၍ Black Hawk 

ေကာငတီ်သည ်ြပငဆ်ငရ်န ်သင့ေ်တာငး်ဆိခုျက်ကုိ 

ြငငး်ဆနပ်ါက Black Hawk ေကာငတီ်�ငှ့ ်

သေဘာမတူေ�ကာငး် ေဖာ်ြပချက်ကုိ 

တငြ်ပခွင့�်ှိပါသည။် Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

သင့တ်ငြ်ပချက်ကုိ ြပနလ်ညေ်ချပရန ်

ြပငဆ်ငမ်ညြ်ဖစ်�ပီး ထိသုိုေ့ချပချက် �ှိလာပါက 

သင့ကုိ် မိတ� ူတစစ်ံု ေပးပါမည။် ြပငဆ်ငရ်န ်

ေတာငး်ဆိခုျက်အားလုံးကုိ စာြဖင့ ်

ေရးသားေတာငး်ဆိရုမည။် 

သင့ ်PHI ထတု်ြပနမ်� အချို�အတွက် ထငြ်မငခ်ျက် 
ရယူခွင့ ်

ယခု ရပိုငခ်ွင့သ်ည ်ကိုယ်ေရးကိယု်တာ 

ကျင့ထ်ံးုများဆိငုရ်ာ အသေိပးချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ ကုသမ�၊ ေငေွပးေချမ� သိုမ့ဟုတ် 

ယခု ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ တိုမ့ှ 

အပြဖစ်ေသာ ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် 

အကျံုးဝငပ်ါသည။် ၎ငး်တွင ်Black Hawk 

ေကာငတီ်မှ သင့မ်ိသားစုဝငမ်ျား၊ 

သင့ေ်စာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်အသေိပးေရးအတွက် 

ပါဝငေ်သာ မိတ်ေဆမွျားသို ့ ထတ်ုြပနမ်�များ 

မပါဝငပ်ါ။ သငသ်ည ်2003 ဧ�ပီ 14 ေနာက်ပိုငး် 

ထတ်ုြပနမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သတ်�ပီး 

သးီသန ့အ်ချက်အလက်များကုိ ရယူခွင့�်ှိပါသည။် 

ယခုအသေိပးစာ စာရွက်မိတ� ူ ရပုိငခွ်င့ ်
သငသ်ည ်ယခုအသေိပးစာကို 

အလီက်ထရွနး်နစ်စနစ်ြဖင့ ်

သေဘာတူခဲ�့ပီးသည့တုိ်င ်စာရွက်မိတ� ူကုိ 

ေတာငး်ဆိကုာ ရပိုငခ်ွင့�်ှိပါသည။် 

 

BLACK HAWK ေကာငတ်ီ၏ တာဝနမ်ျား�ငှ့ ် အြခား 
အချက် အလက်များ 

 

Black Hawk ေကာငတီ်သည ်ဥပေဒအရ PHI ကို 

ထနိး်သမိ်းရနလုိ်အပ်�ပီး PHI �ငှ့ ် ပတ်သတ်ေသာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ တရားဝင ်တာဝနမ်ျား�ငှ့ ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကျင့ထ်ံးုများကို သင့အ်ား 

ယခုအသေိပးစာ�ငှ့အ်တူ ေပးအပ်ရပါမည။် 

ထိုအ့ြပင ်လက်�ှိတွင ်ကျင့သ်ံးုေနေသာ 

အသေိပးစာပါ အချက်များကုိလညး် 

လုိက်နာရပါသည။် 

 

သင့ ်PHI ကို မလုံြခံုေသာနညး်ြဖင့ ်ကိုငတ်ွယ် 

ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်�ငှ့ ်သင့ ်PHI ကျိုးေပါက်မ� မှနသ်မ�အား 

သင့က်ို အသေိပးရမညြ်ဖစ်သည။် အသေိပးရတွင ်

က��်ပ်ုတုိသ့�ိှိ�ပီး ရက် 60 အတွငး် သိုမ့ဟုတ် 

ဆေီလျာ်ေသာ ဝီရိယစိုက်ထတု်�ပီး ချိုးေဖာက်မ� ကို 

သရိသည�်ငှ့ ်သင့ကုိ် အသေိပးပါမည။် 

 

က��်ပ်ုတုိ ့ PHI ကုိ မညသ်ို ့ အသံးုြပုထတ်ုြပနသ်ည၊် 

PHI �ငှ့ ်ပတ်သတ်ေသာ တစ်ဦးချငး်ရပိုငခ်ွင့မ်ျားကို 

မညသ်ို ့ ချမှတ်သည ်တုိ�့ငှ့ ်ပတ်သတ်ေသာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ မူဝါဒများ�ငှ့ ်ကျင့ထ်ံးုများကုိ 

ေြပာငး်လဲခွင့ ်က��်ပ်ုတုိတွ့င ်�ှိပါသည။် 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်ယခုအသေိပးစာကို 

ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငခွ်င့�်ှိ�ပီး အသေိပးစာအသစ်တွင ်

က��်ပ်ုတုိထ့နိး်သမိ်းထားေသာ အချက်အလက်များ 

သက်ေရာက်ခွင့ ်�ှိပါသည။် အဆိပုါကျင့ထ်ံးုများကုိ 

ေြပာငး်လဲပါက ြပနလ်ညြ်ပငဆ်င ်

တညး်ြဖတ်ထားေသာ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ 

ကျင့ထ်ံးုများ အသေိပးချက်ကုိ ထတ်ုေဝပါမည။် 

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ အသေိပးချက်ကုိ 

အသေိပးမညြ်ဖစ�်ပီး 

က��်ပ်ုတုိဝ့နေ်ဆာငမ်�ေနရာများတွင ်ရ�ိငုပ်ါမည။် 

တိုင�်ကားမ�များ 

သငသ်ည ် သင့က်ိုယ်ေရးကိုယ်တာ အခွင့အ်ေရးများ 

ချိုးေဖာက်ခံရသညဟု် ယံု�ကညပ်ါက Black Hawk 

ေကာငတီ် သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များ အတွငး်ေရးမ�းတုိထ့သံို ့ 

တုိင�်ကားမ� ြပု�ိငုပ်ါသည။် 

 

သငသ်ည ်Black Hawk ေကာငတီ်အေပါ် 

စွပ်စွဲတုိင�်ကားလုိပါက  Black Hawk ေကာငတီ် 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အရာ�ှိထ ံ

တုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည။် Black Hawk ေကာငတီ်သည ်

တုိင�်ကားမ�အတွက် သင့ကုိ် လက်တုံ ့ြပနမ်ည ်

မဟုတ်ပါ။ 

 

တုိင�်ကားမ��ငှ့ ်ပတ်သတ်�ပီး 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Black 

Hawk ေကာငတ်ီ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အရာ�ှိ Kim 

Veeder ထ ံဆက်သယ်ွ�ိငုပ်ါသည။် 

Black Hawk County Privacy Officer 
316 E 5th St. Room 205 
Waterloo IA 50703 
(319) 833-3011 
it@blackhawkcounty.iowa.gov 
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