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መፋላይ ቁፅሪ ዓሚል 
ስም 
      

ዕለት ልደት 
      

መለለይ ቁፅሪ 
      

አድራሻ ከተማ ግዝአተ ዜብ ኮድ 
                        

ቑፅሪ ስልኪ (ኮድ ከባቢ ሐውሱ) 
      

ካልእ መረዳእታ 
      

 

 ፍቓድ 
 Consent 

ምልክታ ንዓማውል፡  ናይ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት (DSHS) ምስ ካልኦት ኤጀንስታትን ስድራኻን ንዓኻን ዝፈልጡ በዓል ሞያታት ምስራሕ ንኽእል እንተድኣ ኮይና 
ብዝሓሸ መልክዑ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና፡፡  ኣበዚ ቅጥዒ ክታምካ ክተንብር ከለኻ DSHS እቶም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቐሱ ኤጀንስታትን ውልቀሰባት ናይካ ምሽጥራዊ 
መረዳእታ ንክጥቀሙን ከካፍሉን ፍቓድ ሂብካ ማለት እዩ፡፡  ፍቓድካ ብቕዑነትካ ንምውሳን እንተዘይኣድልዩ፤ DSHS እዚ ቅጥዒ ብዘይምፍራምካ ጥቕምኻ ክቃወም 
ኣይክእልን፡፡  ዋላ እዚ ቅጥዒ ተዘይፈሪምካ DSHS ብመሰረት ሕጊ መረዳእታኻ ከካፍል ይኽእል እዩ፡፡  DSHS ናይ ዓማውል ምሽጥራዊ መረዳእታ ወይ ናይ 
ምሽጥራውነት መሰል ብኸመይ ከም ዘካፍሎ ሕቶ እንተድኣ ኣለካ፣ ብኽብረትካ ን DSHS ናይ ምሽጥራውነት ተግባር ርኸብ ወይ እዚ ቅጥዒ ንዝሃበካ ሰብ ሕተት፡፡ 
ፍቓድ 
1. ኣብ ውሽጢ DSHS ብመሰረት ሕጊ ንዝተፈቐደ ትልሚ፣ ኣቕራቢን ዝተዋደደ ኣገልግሎት፣ ሕክምና፣ ክፍሊትን ጥቕምታት ብዝምልከት ናተይ ምሽጥራዊ መረዳእታ 

ንኽጥቀም ፍቃድ ይህብ፡፡  ብተወሳኺ DSHS እቶም ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ኤጀንስታት ወይ ኣቕረብቲ ወይ ውልቀሰባት ናተይ ምሽጥራዊ መረዳእታ ንክጥቀሙን 
ነንዓርስሞ ንክካፈሉ ፍቓድ ይህብ፡፡  እቲ መረዳእታ ብቃል ወይ ብኤልትሮኒካዊ መንገዲ፡ ብኢሜይል ወይ ብኢድ ክወሃብ ይኽእል እዩ፡፡ 

 ናይቲ ምፍናው ምኽንያት፡  እዚ ሓበሬታ ቅድሚ DSHS ዕጽን ኣልኮልን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሪከርድታት ምፍናው የድሊ፡፡  እዚ ቦታ እንተድኣዘይመሊእኻዮ፤ DSHS 
ብሕቶኻ መሰረት ንምፍናው ምኽንያት ኣይኸውንን፡፡ 

 ካብ DSHS ወፃእ ኣብቲ ፍቓድ ዝተካተቱ ኩሎም ስሞንም ኣድራሽኦምን ኣለሊ፡ 

   ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕራቢ:        
   ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክንክን ኣቕራቢ:        
   መዐወኒ ናይ ምጥቃም ፀገም ንምሕካም ኣገልግሎት ኣቕራብቲ፡        
   ካልኦትDSHS ኮንትራት ዘለዎም ኣቕረብቲ:        
   ናይ መንበሪ ገዛ መደብ:        
   ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ወይ ኮሌጅ:        
   ቤት ህንፀት:        
   ናይ ስራሕ ድሕንነት ክፍልን ናይ ስራሕ ኣጋራት:        
   ማሕበራዊ ውሕሰት ኣመሓዳሪ ወይ ካልእ ፌደራል ኤጀንሲ:        
   እቲ ዝተተሓሓዘ ዝርዝር ረአ   
   ካልእ:       

2. ናይ ምፍናው ምኽንያት:    ቀፃልነት ክንክን       ሕጋዊ        ውልቃዊ      ካልእ:        

3. እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ንካልእ ንክካፈሉ ፍቓድን ስልጣንን ይህብ(ኣብ ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር)፡   
   ኩሉ ናይ ዓሚል መረዳእታ             ኣብዚ ዝተተሓዘ ዝርዝር ዘሎ መረዳእታ 
  እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ጥራሕ 
   ስድራ፡ ማሕበራውን ናይ ስራሕ ታሪኽ  
   ናይ ሕክምና ወይ ክንክን ትልሚ  
   ናይ ክፍሊት መረዳእታ  
   ውልቃዊ ገምጋም 
   ትምህር፡ ቤት ትምህርትን ስልጠና 
   ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክንክን መረዳእታ (ኣነፅር)፡        
   ናይ ጥዕና ክንክን መረረዳእታ (ኣነፅር)፡          
   ካልኦት (ዝርዝር)፡       
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መፋላይ ቁፅሪ ዓሚል 
ስም 
      

ዕለት ልደት 
      

መለለይ ቁፅሪ 
      

ብኽብረትካ ኣስተብህል:   እቲ ናይ ዓማውል መረዳእታ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ዝሓዘ እንተድኣ ኮይኑ፣ እዞም መረዳእታታት ንምክታት እዚ ክፍሊ ክትመልእ ኣለካ፡፡ 
 

እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ንምክፋል ፈቓድ ይህብ (ዝምልከተካ ኩሉ ምልክት ግበር)፡ 
  ጥዕና ኣእምሮ   HIV/AIDS ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላላፉ ሕማማት ምርመራ ውፅኢት፡ ሕማም ምፍላጥ ወይ ሕክምና     መዐወኒ ናይ ምጥቃም ፀገም 

• እዚ ፈቓድ ንሓደ ዓመት ወይ  ክሳዕ         የገልግል (ዕለት ወይ ኩነት)   
• ነዚ ፍቓድ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክስርዞ ወይከዓ ከልዕሎ ይኽእል እየ፣ ነገር ግን ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተኻፈለ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ኣይነክእን። 
• ብመሰረት እዚ ፍቓድ ዝፍነው መረዳእታ ን DSHS ብዝምልከት ሕጊ ሓለዋ ከም ዘይግበረሉ ይርዳእ፡፡ 
• -ናይዚ ቅጥዒ ቅዳሕ ንሓባራዊ መረዳእታ ፍቃድ ይህብ፡፡ 
ክታም ዕለት 

      

መሰኻኽር/ጠበቓ ክታም፡ እንተድኣ ኣሎ 
 

መሰኻኽር/ጠበቓ ሽም ብፅሑፍ 
      

ዕለት 
      

ናይ ወለዲ ወይ ካልኦት ተወከልቲ ክታም (እንተድኣ ኣሎ) ቑፅሪ ስልኪ (ኮድ ከባቢ ሐውሱ) 
      

ዕለት 
      

ናይቲ መረዳእታ ኣካል እንተዘይኮይነ፣ እዚ ዝስዕብ ስለዝኾንኩ ስልጣን ኣለኒ፡ (ናይ ሰበስልጣን መረጋገፂ ኣተሓሕዝ) 

  ወላዲ         ሕጋዊ ሓብሓቢ (ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣተሓሕዝ)   ውልቃዊ ተወካሊ    ካልእ:       

መረዳእታ ናይ ምርካ ምልክታ፡  እዞም መረዳእታታት ብዛዕባ HIV፣ STD ወይ ኤድስ መረዳእታ ዝሓዙ እንተድኣ ኮይኖም፣ ናይቲ ዓሚል ፍቓድ እንከይተውሃበ መረዳእታ 
ክተካፍል ኣይትኽእልን፡፡  ምስ መዐወኒ ወይ ኣልኮል ዝተተሓሓዘ መረዳእታ ካብቲ ዓሚል እንተድኣ ተረኺቡ እቲ መረዳእታ ክጥቀም ከለኻ ብመሰረት 42 CFR 2.32 
ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

እዚ መረዳእታ ብፌደራል ምሽጥራውነት ሕጊ (42 CFR ክፋል 2) መሰረት ይካፈል፡፡  ካብዚ ወፃእ ንኻልእ ንምክፋል እቲ ዝምልከቶ ሰብ ብፅሑፍ እንተዘይፈቒዱ ወይ 
42 CFR ክፍሊ 2 ተዘይፈቒዱ፣ እዚ መረዳእታ ካብዚ ወፃእ ንካልእ ንኸይውሃብ ናይ ፌደራል ሕጊ ይኽልክል፡፡  ሓፈሻዊ ፍቓድ ናይ ሕክምና ወይ ካልእ ኣብዚ ዕላማ 
ምጥቃስ ዘይተኽኣለ ሓበሬታ ንምፍናው  ናይ ፌደራል ሕጊ እዞም መረዳእታታት ናይ ኣልኮል ወይ መዐወኒ ተጠቀምቲ ተሓከምቲ ብሕጊ ንምኽሳስ ወይ ምፅራይ ኣብ ጥቕሚ 
ከም ዘይውዕል የቐምጥ፡፡ 
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ናይ ፈቓድ ቅጥዒ ንምምላእ መምርሕታት DSHS 14-012 

ጥቕሚ፡  ኣገልግሎት ፣ ክፍሊት፣ ሕክምና ወይ ሕጊ ንዘቐምጦም ካልኦት ነገራት ንምውዳድ ኣብ DSHS ብዘሎ ዓሚል ብቀፃልነት እዚ ምሽጥራዊ መረዳእታ ንምጥቃም 
እንተድኣ ደሊኻ ወይ እቲ መረዳእታ ንካልኦት ኤጀንስታት ንምክፋል እዚ ቅጥዒ ተጠቐም፡፡   
ዝከኣል እንተድኣ ኮይኑ እዚ ቅጥዒ ምልኣዮ፡፡  ህፃናት ሓዊሱ ንሕድሕድ ሰብ ዝተፈላለየ ቅጥዒ ክትመልእ ኣለካ፡፡ 

ኣካል ቅጥዒ፡  
መለለይ፡ 
• ስም፦  ኣብ ሕድሕድ ቅጥዒ ናይ ሓደ ዓሚል ሽም ጥራሕ ኣቐምጥ፡፡  እቲ ዓሚል ኣገልግሎት ክጥቀም ከሎ ዝጥቀመሉ ስም ተጠቐም፡፡ 

• ዕለት ልደት ፡  ተመሳሳሊ ስም ዘለዎም ዓማውል ክፍለዩ ኣለዎም፡፡   

• መለለይ ቁፅሪ:  መረዳእታ ንምርካብን ታሪኽን ንምክትታል ከኽእለና፤ ዝረኸብካዮ ኣገልግሎት ናይ ዓማውል መለለይ ቁፅሪ ወይ ከም ማሕበራዊ ውሕሰት ቁፅሪ 
(ኣየድልን) ዝኣመሰሉ መለለይታት የድልየና፡፡ 

• ካልእ፦  DSHS ኣብ ዝተሳተፈሎም ኣገልግሎት፣ ስም ኣባላት ስድራ ወይ ተዛማዲ መረዳእታ ተወሰኽቲ መረዳእታታት ኣብዚ ሳፁን ኣካትት፡፡ 

ፍቓድ (ስልጣን ምሃብ)፡  
• ናይቲ ምፍናው ምኽንያት፡  እዚ ሓበሬታ ቅድሚ DSHS ዕጽን ኣልኮልን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሪከርድታት ምፍናው የድሊ፡፡  እዚ ቦታ እንተድኣዘይመሊእኻዮ፤ 

DSHS ብሕቶኻ መሰረት ንምፍናው ምኽንያት ኣይኸውንን፡፡ 

• መረዳእታ ዝቀባበሉ ኤጀንስታት ወይ ሰባት፡  እዚ ዝተመልአ ቅጥዒ ክንገብር ዘኽእለና፡  (1) ምሽጥራዊ ዝኾኑ መረዳእታታት ኣብ ውሽጢ DSHSን ነቶም ዝተጠቐሱ 
ኤጀንስታት ወይ ውልቀ ሰባት ምፍናውን (2) ካብ ደገ ዘለው ኤጀንስታት ወይ ዝተዘርዘሩ ውልቀ ሰባት ምሽጥራዊ ዝኾኑ መረዳእታታት ንDSHS ይፍንው፡፡  
መረዳእታ ከካፍሉ ዝኽእሉ ዝርዝር ኤጀንስታት እውን ክተተሓሕዝን ዓሚል ድማ ክፍርም ኣለዎ፡፡ 

• ዝካተት መረዳእታ:  እቲ ዓሚል እቲ ፍቓድ ዝሽፍኖ ከመላኽት ይግባእ፡፡  ዓማውል ኩሉ መረዳእታ ክህቡ ወይ እቲ መረዳእታ ብዕለት፣ ዓይነት ወይ ፍልፍ መረዳእታ 
ክፈልዩ ይኽእሉ እዮም፡፡  እቲ ዓሚል ፍቓድ እንተዘይፈሪሙ ወይ መረዳእታ ፈልዩ እንተዘይሂቡ፣ ብሕጊ እንተተፈቒዱ እቲ መረዳእታ ምክፋል ይከኣል እዩ፡፡  እቲ 
ዓሚል ክፍርሞ ዘለዎ ዝተሸፈኑ መረዳእታታት እውን ክተተሓሕዝ ኣለካ፡፡  ምስ ናይ ኣእምሮ ጥዕና (RCW 71.05.620)፣ HIV/AIDS ወይ STD ምርመራ ወይ 
ሕክምና (RCW 70.02.220)፣ ወይ ሐሽሽን ኣልኮል ኣገልግሎት (42 CFR 2.31(a)(5))፣ ዘካተተ መረዳእታ እንተድኣ ኮይኑ እቲ ዓሚል ኣነፂሩ ፈቓድ ክህብ 
ኣለዎ፡፡  ብመሰረት 45 CFR 164.508(b)(3)(ii) ናይ ስነኣእምሯዊ መዘከርታታት ተቐባልነት የብሉንእዞም መረዳእታታት ኣብ ካልእ ቅጥዒ ክካተቱ ኣለዎም፡፡ 

• ፃንሒት:  ካብ ሓደ ዓመት ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ፡ እዚ ፈቓድ መዓልቱ ዝሓልፈሉ መዓልቲ ኣካትት፡፡  ዝተፈለየ ዕለት እንተዘየቐሚጥካ እቲ ፈቓድ መዓልቱ ክሓልፎ 
እዩ፡፡     

• ኣረዳድኣ:  እቲ ዓሚል እንታይ ዓይነት ፍቓድ ይህብ ከም ዘሎን እቲ መረዳእታ ብኸመይ ከም እነካፍሎ ከም ዝተረድአ ኣረጋግፀ፡፡  ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ እቲ 
ዝተተርጎመ ቅጥዕን ኣስተርጓሚ ተጠቐም ወይ እቲ ቅጥዒ ዓው ኢልካ ኣንብቦ፡፡  እቲ ዓሚል ተወሳኺ መረዳእታ እንተደልዩ ናይ DSHS ናይ ምሽጥራውነት ምልክታ 
ተወሳኺ ሀቦ ወይ እቲ ዓሚል ናብቲ ኣብ ክፍልኻ ዞሎ ርክብ ህዝቢ ሪፈር ግበር፡፡ 

ክታም:   
• ዓሚል:  ፍቓድ ካብ ዝህበሉ ዕድመ ዝሓለፈ ዓሚል ወይ ህፃን እንተሎ (13 ንናይ ኣእምሮ ጥዕናን ሓሽሽን አልኮልን ኣገልግሎት፤ 14 ንኤች ኣይቪን ካልኦት ብፆታዊ 

ርክም ዝመሓላለፉ ሕማማት፤ ዝኾነ ናይ ወሊድ መቆፃፀርን ምንፃል ጥንሲ፤ 18 ንናይ ጥዕና ክንክንን ካልኦት መረዳእታታት) ኣብዚ ሳፁን ፈሪምካ ዝፈረምካሉ ዕለት 
ኣቐምጥ፡፡  እቲ ዓሚል እንዳረእኻ ኣብዚ ሳፁን ምልክት ክገብር ይኽእል እዩ፡፡    

• ምስክር ወይ ሳምዕ፡  እዚ ቅጥዒ ብኣካል እንተድኣዘይሂብካ ወይ እቲ መደብ መረጋገጺ ዝሓትት ምስዝኸውን መነንትካ ንምርግጋጽ ምስክር ወይ ሳምዕ ከድሊ ይኽእል፡
፡ እቲ ሽሙ ክታሙ ከንብርን ሽሙ/ማ ክጽሕፍን ኣለዎ፡፡    

• ተሓካሚ ወይ ካልእ ተወካሊ  እቲ ዓሚል ፍቓድ ንምሃብ ትሕቲ ዕድም እንተድኣ ኮይኑ ወላዲ ወይ ተኸናኻኒ ክፍርም ይግባእ፡፡   እቲ ህፃን ኩሉ መረዳእታ ሪኡ ፍቓድ 
ክህብ ዘይክእለሉ ዕድመ እንተድኣ ኮይኑ፣ ወላድን እቲ ህፃን ክፍርሙ ይግባእ፡፡  እቲ ዓሚል ብመሰረት ሕጊ ዘይክእል እንተድኣ ተባሂሉ፣ እቲ ቤት ፍርዲ ዝወከሎ 
ተኸናኻኒ ክፍርምን ናይ ውክልና ትእዛዝ ቅዳሕ ከምፅእ ኣለዎ፡፡  ዝኾነ ሰብ ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ዝፍርም እንተድኣ ኮይኑ (ጠበቓ ስልጣን ዘለዎ ወይ ተወካሊ) 
‹‹ካልእ›› ዝብል ምልክት ብምግባር ሕጋዊ ውክልና ቅዳሕ ሓዙ፡፡  ኣብዚ ዝፍርም ዘሎ ሰብ እቲ ዝፈረመሉ ዕለትን ቁፅሪ ቴሌፎን ወይ መራኸቢ መረዳእታ ክህብ 
ይግባእ፡፡   
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