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 صحت بیمہ کی انتقال پذیری 
 INSURANCE)اور احتساب

PORTABILITY AND 
ACCOUNTABILITY, HIPAA) 

 کی رضامندی کے فارم کے بارے میں معلومات

فارم  یکے رضامند HIPAAسوالنامہ  یعموم یہ

مدد کرتا ہے اور ہم آپ  یںوضاحت کرنے م یک

 ۔یںاسے مکمل کرنے کو کہتے ہ یوںسے ک

 

 کی رضامندی کا فارم کیوں مکمل کرنا چاہئے؟ HIPAAمجھے 

( پر نظرثانی Reasonable Accommodation Requests, RARمناسب رہائش کی کچھ درخواستوں )
دی جائے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے  کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کا فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا اس کی منظوری

( آپ کے فراہم کنندہ Office of Reasonable Accommodations, ORAلیے مناسب رہائشوں کا دفتر )
کو اس بات  ORAکی رضامندی پر دستخط کرنے سے  HIPAAکی جانب سے متعلقہ معلومات کا جائزہ لیتا ہے۔ 

بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے مزید معلومات کی کی اجازت مل جاتی ہے کہ جب اسے آپ کی درخواست کے 
ضرورت ہو تو وہ آپ کے فراہم کنندہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس پر دستخط کرنے سے جائزے کے عمل میں 

 وقت کی بچت ہوتی ہے۔

 استعمال کر کے کس طرح کی معلومات جمع کی جائیں گی؟ کواس فارم 

ORA ( صرف اس مناسب رہائشReasonable Accommodation, RA سے متعلق معلومات طلب کرے )
گا جو آپ نے طلب کی تھی۔ عملہ آپ کی درخواست سے غیر متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کے 

 فراہم کنندہ سے رابطہ کرنے کے لئے فارم کا استعمال نہیں کرے گا۔

 میں کس طرح اس فارم کو مکمل کروں؟

  اس کے درست ہونے کے لیے آپ کوHIPAA ی رضامندی کے فارم کو پُر کرنا، دستخط کرنا ہوگا اور ک
 اس پر تاریخ درج کرنی ہوگی۔

 HIPAA کی رضامندی پر دستخط کیے جانے کی تاریخ سے ایک سال کے لیے درست ہے۔ 

  اگر آپ رضامندی پر دستخط کرنے سے قاصر ہیں تو، ایک مجاز نمائندہ آپ کے لئے دستخط کر سکتا
نمائندہ آپ کے لئے دستخط کر رہا ہے تو، آپ کو ہمیں ایک ایسا دستاویز دینا ہوگا جو ہے۔ اگر کوئی مجاز 

 اس کے اختیار کو ثابت کرے، جیسے پاور آف اٹارنی یا سرپرست کمیشن۔
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 (HIPAAصحت بیمہ کی انتقال پذیری اور احتساب )

 )جاری(کی رضامندی کے فارم کے بارے میں معلومات 

 

میرے فراہم کنندہ سے رابطہ کرنے کے لئے یہ فارم استعمال کرے تو کیا  ORAاگر میں اب یہ نہ چاہوں کہ 
 کریں؟

آپ ہمیں کسی بھی وقت فارم کے استعمال کو روکنے کے لئے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پناہ گاہ یا فیسیلٹی کے 
 ڈائریکٹر کو تحریری طور پر بتانا ہوگا۔

 

اگر آپ اپنے فراہم کنندہ سے معلومات حاصل کرنے میں ہماری مدد نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو اس  نوٹ:
رضامندی پر دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے، آپ اپنی رہائش کی درخواست مکمل ہم 

 آہنگی کے ساتھ براہ راست اپنے فراہم کنندگان سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

 

 میرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر

RAR(s)  کے پاس جمع کرانے کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، اور آپHIPAA  فارم کو
مکمل اور اس پر دستخط نہیں کرتے ہیں تو، آپ کی درخواست کو مسترد کیا جا سکتا ہے کیونکہ جائزہ لینے کے 

 ستاویزات یا معلومات موجود نہیں ہیں۔لئے ہمارے پاس کوئی معاون د

 اگر اس فارم کے بارے میں میرے مزید سواالت ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟

عملہ اور پناہ گاہ کا عملہ دے گا اور اسے ذاتی طور  DHSفارم کے بارے میں جو بھی سواالت ہیں ان کا جواب 
 پر پُر کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔


