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CHO PHÉP SỬ DỤNG HOẶC TIẾT LỘ 
TÀI LIỆU SỨC KHỎE KÍN ĐÁO 

 
Khi điền giấy này, thân chủ cho phép tiết lộ và/hoặc sử dụng các dữ kiện sức khỏe có thể nhận dạng cá nhân, như được 
qui định dưới đây, phù hợp với luật pháp liên bang và luật tiểu bang California liên quan tới vấn đề giữ kín các dữ kiện 
đó. Nếu không cung cấp đầy đủ mọi thông tin được đánh dấu hoa thị (*), giấy cho phép này sẽ không có hiệu lực. 
 
Tên của Thân chủ*:________________________________ Ngày tháng năm sinh*:___________________________     
 
Tôi, cho phép *_______________________________________________________tiết lộ dữ kiện sức khỏe  
             (Tên, chức danh và địa chỉ của người hoặc tổ chức) 
thu được trong quá trình chẩn đoán và điều trị của tôi vì mục đích:* _________________ và sẽ được giới hạn trong các 
loại dữ kiện sau đây – Tôi biết rằng nếu tôi tiết lộ dữ kiện sức khỏe của tôi cho người không bắt buộc phải giữ kín dữ kiện 
đó theo luật, dữ kiện đó có thể được tiết lộ lại cho người khác và có thể không còn được giữ kín nữa.  Theo luật pháp tiểu 
bang California, những người nhận phải hạn chế tiết lộ lại các dữ kiện đó, trừ khi có giấy cho phép của tôi hoặc nếu có qui 
định cụ thể của pháp luật. 
 

 Tài Liệu Tóm Lược về việc Xuất Viện 
 Thẩm định 
 Kế Hoạch Chăm Sóc Hàng Năm 
 Phiếu Kê Toa của Bác Sĩ 
 Tiến Trình Trị Liệu 

 Kết Quả Xét Nghiệm Tại Phòng Thí Nghiệm 
 Kết quả Kiểm Tra Tâm Lý hoặc Nghề Nghiệp 
 Các Bản Báo Cáo về Hành Vi và Thẩm Định Giáo Dục                 

(bao gồm cả kiểm tra học tập và nhận xét học tập) 
 Điều Trị Các Bệnh Nghiện Ngập (rượu, cần sa, ma tuý...)

 Dữ kiện khác (Xin ghi rõ)_____________________________________________________________________ 
 
Gửi cho*:________________________________________________________________________________________                 
                (Tên, chức danh và địa chỉ của người hoặc tổ chức được phép nhận dữ kiện đó) 
 
Các Quyền của Tôi: Tôi hiểu rằng việc cho phép tiết lộ dữ kiện sức khỏe này là tự nguyện.  Tôi có thể từ chối ký bản cho 
phép này.  Tôi có thể hủy bỏ sự cho phép này vào bất kỳ lúc nào.  Tôi phải có giấy yêu cầu hủy bỏ, có chữ ký của tôi hoặc 
của người khác có thẩm quyền pháp lý thay mặt tôi ký và phải gửi giấy yêu cầu hủy bỏ đó cho CBHS hoặc cơ sở khác. Sự 
hủy bỏ sẽ có hiệu lực sau khi nhận được, nhưng sẽ không có hiệu lực đối với những việc mà CBHS đã làm dựa trên sự 
cho phép trước khi được hủy bỏ.  Tôi có quyền có một bản sao của giấy cho  phép này.  Nếu từ chối ký bản cho phép này, 
tôi sẽ không bị từ chối trong các vấn đề sau đây: điều trị, trả tiền, ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe, hoặc 
tình trạng hội đủ điều kiện nhận các quyền lợi. 
 
Thời hạn hiệu lực*: Sự cho phép này sẽ tự động hết hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày thi hành, trừ khi có định rõ một 
ngày kết thúc hoặc sự kiện khác: ________________ hoặc ngay sau khi thực hiện.                                                                    
                                                           (ngày/sự kiện) 
*_______      *____________________________________________     ______________________________ 
   Ngày                   Chữ ký (Thân chủ/Bệnh nhân/Cha (mẹ)/Người giám hộ/Người bảo hộ     Mối liên hệ nếu không phải là Thân chủ/Bệnh nhân 
                                                                                                                                                      
____________________________________________________               □  Thông dịch viên sử dụng _____________ 
 Người làm chứng (Bắt buộc phải có nếu Thân chủ/Bệnh nhân không thể ký tên) 
 
Ghi chú: 
 
*     Phải có giấy cho phép riêng để cho phép tiết lộ hoặc sử dụng hồ sơ ghi chép về trị liệu tâm thần. 

Nếu giấy cho phép này là liên quan tới việc tiết lộ dữ kiện về nghiện ngập, người nhận có thể không được phép tiết lộ dữ kiện đó 
theo qui định của điều luật 42 C.F.R. phần 2. 
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