
 

 جواز برای استفاده و افشاسازی معلومات به تبادل معلومات اجتماعی 
(COMMUNITY INFORMATION EXCHANGE) 

 

 تاریخ امروز:  نام مکمل:

 رقمی: SS#/4 4پین کود کامل یا  تاریخ تولد: جنسیت:

 ایمیل:  تلیفون:نمبر 

 هماهنگ کننده مراقبت:  نام سازمان:

 

و  San Diego County, dba Community Information Exchange (CIE)مربوط به  Infolineشما به 

سازمانهای شریک آن اجازه میدهید تا معلومات شخصی، مالی و صحی شما را با یکدیگر استفاده، ذخیره و به اشتراک 

بگذارند تا نیازمندیهای شما را ارزیابی کنند، مراقبت از شما را هماهنگ نمایند و به شما خدمات دهی کنند. سازمانهای 

 لست شده است. www.ciesandiego.org/partners در این ویبسایت CIEاشتراک کننده همکار در 

میشود که توسط شما، خانواده شما،  CIEافشاشده برای -این جواز، بدون محدودیت شامل تمام معلومات افشاسازی شده و مجددا  

سازمانهای شریک بشمول تیم مراقبت شما، یا هرشخص دیگری که در مراقبت از شما درحالیکه این جواز به قوت خود باقی 

و سازمانهای شریک آن ممکن است معلومات شخصی، مالی و صحی شما را شریک بسازد. با  CIEمیباشد، ارائه شده است. 

اجازۀ استفاده و افشاسازی معلومات مربوط به مواد مخدر/الکول/سوء مصرف  CIEد، شما بطور مشخص به ارائه رضایت خو

شما موافقت میکنید که در صورت تغییر یا صحیح نبودن معلومات خود، . مواد مخدر، صحت روانی، اچ آی وی/ایدز را میدهید

CIE مکن است مجددا  افشا شوند که بعد از آن تحت قوانین حریم را باخبر میسازید. معلومات افشاشده بعد از این جواز، م

خصوصی قابل محافظت نخواهد بود. با اینحال، معلومات شما همچنان تحت موافقتنامه اشتراک ما با سازمانهای شریک ما، 

شما جهت دریافت  محافظت شده باقی خواهد ماند. در صورتیکه شما این جواز را امضاء نکنید، تاثیر منفی باالی مستحق بودن

 مراقبتها یا خدمات صحی از سازمانهای شریک، نخواهد گذاشت. 

حریم خصوصی نحوه استفاده و  آمده است، www.ciesandiego.org/privacy دراعالمیه اقدامات حریم خصوصی 

از معلومات و نحوه بدست آوردن یک کاپی از این جواز و ریکاردهای شما را تشریح میکند. شما میتوانید در  CIEمحافظت 

فسخ کنید،  iego.orgrevoke@211sandبه ایمیل آدرس  CIEهر زمانی این جواز را با ارسال یک یادداشت به 

وقت میگیرد تا پروسس شود. فسخ شما کدام تاثیری باالی تمامی معلوماتی که قبال  در مطابقت با  پنج روز رسمیاینکار حداقل 

( سال یا در تاریخ 10ده )این جواز افشاء شده است، نخواهد گذاشت. به استثنای اینکه فسخ زودتر انجام شود، این جواز بمدت 

 . ء میشود:ذیل انقضا

 

 اگر شما موافقت میکنید، نام خود را در ذیل بنویسید:
 

 

 
 2020/02/24اصالح شده در: 

ی:   امضاء مشتر
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