ကျန်းမာေသာ ခံတွငး် = ကျန်းမာေသာ ကေလး

သငက
့် ေလး၏ ေကျာင်း ိ အခမဲ့ သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ ဝန်ေဆာင်မများ

ဤအခမဲ့ဝန်ေဆာင်မကိ အသံးြပ ရန် လက်မတ်ထးထားေသာ
ိ
ခွငြ့် ပ ချက်ြဖတ်ပိင်းကိ ြပန်ပိပါ။
့
ပါဝင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများ-

အခမဲ့ သွားစစ်ေဆးြခင်း - က ပ်
် တိ ၏
ိ ရာ ပညာ င်က သွား ငသ
့် ွားဖံး ေယဘယျကျန်းမာေရးကိ စစ်ေဆးရန်
့ သွားဘက်ဆင်

ေကျာင်းသား၏ ခံတင
ွ း် ကိ ကည့်သည်။

အခမဲ့ ေ ကြဖည့်ြခင်း - သွားပိးစားြခင်းမ ကာကွယရ
် န် ေကျာင်းသား၏

အံသာွ းများေပ တွင ် တင်ေသာ ေဆးအလာများ။

အခမဲ့ ဖလိ ိက်- သွားတိက်ရာတွင ် သံးပါက ဤဗီတာမင်က သွားများကိ

ခိင်မာေစ ပီး သွားပိးစားြခင်းမ ကာကွယ်ေပးသည်။

အခမဲ့ဝန်ေဆာင်မများရယရန် သငက
့် ေလးကိ ဘာေ ကာင့် စာရင်းေပးသငသ
့် လဲ ကျန်းမာေသာသွားများသည် ေယဘယျကျန်းမာေရးအတွက်

သွားတိက်တံအေသးသံး၍ ဖလ က်
ိ ကိ သွားေပ သိ တင်
သည်
့

အေရး ကီးသည်။

ေ ကြဖည့်ြခင်းကိ ေကျာင်းတွငလ
် ပ်လ င် သင်အလပ်ပျက်ချိန ် နည်းသည့်အြပင် သငက
့် ေလး ေကျာင်းပျက်ချိန ် နည်းသည်။
ေ ကြဖည့်ြခင်းကိ သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ ပညာ င်များက ြပ လပ်ေပးသည်။
သင်၏သွားဆရာဝန် င ့် တစ် စ်လ င် အနည်းဆံးတစ် ကိမ် ြပသပါ။

ပိမိသိ ိလိပါက က ပ်
် တထံ
ိ့
ဖန်းေခ ဆိပါ

ြပဿနာ- သွားပိးစားြခင်း


503-521-7166

ေရာဂါြဖစ်သည်။


ေ ကမြဖည့ မ
် ီ

သွားပိးစားြခင်းသည် ကေလးဘဝတွင ် အြဖစ်အများဆံး

ေ ကြဖည့ ် ပီး

အသက် ၅-၁၁ စ် ကား ိ ကေလးများ၏ 50% ခနတ
် ့ ွင ်
အနည်းဆံး သွားအေခါင်းေပါက်တစ်ခ ိ ကသည်1။

ေြဖ င်းနည်း- ေ ကြဖည့ ေ
် ဆးများ


ေ ကြဖည့ေ
် သာ ေကျာင်းသားများက မြဖည့်သများထက်
သွားပိးစားြခင်း 50% ပိနည်းသည်2။



ဖလိ ိက်သးြခင်
ံ
းက သွားပိးစားြခင်းကိ ကီးသွားများတွင ်
43% င ့် ငယ်သွားများတွင ် 37% ကာကွယ်ေပးသည်3။

1

CDC. Children's Oral Health. https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/childrens-oral-health/index.html#:~:text=More%20than%20half%20of%20adolescents,one%

2

Community Preventive Services Task Force. (2017) Improving Oral Health: School-Based Dental Sealant Delivery Programs. https://www.thecommunityguide.org/sites/default/files/assets/OnePager-OralHealth-School-Sealants.pdf

2

Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochran Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No: CD002279. DOI: 10.1002/14651858
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Healthy Mouth = Healthy Child

FREE DENTAL SERVICES AT YOUR CHILD’S SCHOOL
Please return a signed permission slip to use this free service.
Services include:
Free dental screening– Our dental professional looks in the student’s mouth to check the
overall health of teeth and gums.
Free dental sealants– Coatings put on the student’s back teeth to prevent cavities.
Free Fluoride– Brushed on teeth, this vitamin makes teeth stronger and prevents cavities.
Why you should sign your child up for free services:
Healthy teeth are important to your overall health.
When dental sealants are done in school, you miss less work,
and your child misses less school.
Dental sealants are done by dental care professionals.
See your dentist at least once a year.

Fluoride is put onto teeth with a small brush.

The Problem: Cavities

For more information,
please call us at
503‐521‐7166
Before Sealant

After Sealant

 Cavities are the most common childhood
disease.
 About 50% of children aged 5‐11 years have
at least one cavity1.
The Solution: Dental Sealants
 Students who receive sealants have 50%
fewer cavities than students who do not2.
 Fluoride application prevents 43% of
cavities in permanent teeth and 37% of
cavities in baby teeth3.

1CDC.

Children's Oral Health. https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/childrens‐oral‐health/index.html#:~:text=More%20than%20half%20of%20adolescents,one%

2 Community
2 Marinho

Preventive Services Task Force. (2017) Improving Oral Health: School‐Based Dental Sealant Delivery Programs. https://www.thecommunityguide.org/sites/default/files/assets/OnePager‐OralHealth‐School‐Sealants.pdf

VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochran Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No: CD002279. DOI: 10.1002/14651858
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အခမဲ့ သွားဘက်ဆင်ိ ရာ ဝန်ေဆာင်မများအတွက် ခွငြ့် ပ ချက်ြဖတ်ပိင်း
အခမဲ့ သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ စစ်ေဆးမများ၊ ေ ကြဖည့်ြခင်း င့် ဖလိ ိက်ပါေသာ သွားတိက်ေဆးများကိ သင့က
် ေလး၏ေကျာင်းတွင ် ကမ်းလမ်းထားသည်။
ဤဝန်ေဆာင်မများကိ သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ ပညာ င်များက ြပ လပ်ေပး ပီး သွားအေခါင်းေပါက် မြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်ေပးသည်။

ကေလးအမည်(အမည်ေနာက်ဆးစာလံ
ံ
း)

(အမည်ပထမစာလံး)

( စ်သက်ရာအမည်)

ကေလး၏ေမွးေန ့(လ/ရက်/ စ်)- _____ /_____ /_____ဆရာ- _______________________ အတန်း- ________________
ေကျာင်း-________________________________________________________________________________________

ဤအခမဲ့ဝန်ေဆာင်မအတွက် စာရင်းေပးရန် ေအာက်ပါတိမ့ အကွက်တစ်ခကိ အမန်ြခစ်ပါ☐ ဟတ်က၊ဲ့ အခမဲ့ ဝန်ေဆာင်မအားလံးကိ ေပးပါ- သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေ ကြဖည့ ်ေဆး င့် ဖလိ ိက်
☐ ဟတ်က၊ဲ့ သိေသာ်
သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ စစ်ေဆးြခင်း င့် ေ ကြဖည့်ေဆးသာ ေပးပါ
့
☐ ဟတ်က၊ဲ့ သိေသာ်
သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ စစ်ေဆးြခင်း င့် ဖလိ ိက်သာ ေပးပါ
့
☐ ဟတ်က၊ဲ့ သိေသာ်
သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ စစ်ေဆးြခင်းသာ ေပးပါ
့

☐ မဟတ်၊ က ပ်
် ၏ကေလးအတွက် သွားဘက်ဆင်
ိ ရာ မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မမ မေပးပါ င့်
ဆက်သယ
ွ ရ
် န် အချက်အလက်
မိဘ/အပ်ထိနး် သစာပိရန်
့ ခွငြ့် ပ ချက်- ☐ ေပး ☐ မေပး

သင့အ
် ား ဆက်သွယ် င်
ိ မည့် အေကာင်းဆံးဖန်းနံပါတ်အီးေမးလ်လိပစ
် ာစာပိရန်
့ လိပ်စာ-

က ပ်
် တ ိ သင့
က
် ေလးအား ပိမိေကာင်းမွန်စွာ ဝန်ေဆာင်မေပး င်
ိ ရန် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ေပးပါ့
က ပ်
် ၏ကေလးေသာက်ေနသည့် (ေဆးဝါးစာရင်း)-

မ ိ- ☐

က ပ်
် ၏ကေလး င့် ဓာတ်မတည့်ေသာအရာ-

မ ိ- ☐

လက် ိ ကျန်းမာေရးြပဿနာ တစ်ခခ-

မ ိ- ☐

အြပ အမပိင်းဆိင်ရာ ထည့်သွငး် စ းစားရမည့် အချက်တစ်ခခ-

မ ိ- ☐

က ပ်
် တိ သင့
က
် ေလးကိ ပိမိေကာင်းမွနစ
် ွာဝန်ေဆာင်မေပးရန် အေထာက်အကြပ မည်အ
့ ြခားအချက်အလက်များ့

မ ိ- ☐

ေကျးဇးြပ ၍ ေအာက်ပါအပိင်းကိ ြဖည့ ်ပါ။ သင် ေငွေတာင်းခံလာ ရ ိ မည်မဟတ်ပါ။
ကျန်းမာေရးအာမခံ☐ Oregon Health Plan (OHP) / Medicaid ID#
☐ ပဂလိက သွားဘက်ဆိင်ရာ အာမခံကမဏီ

________

ဤဝန်ေဆာင်မများမာ အခမဲ့
ြဖစ်သည်။

________

☐ ကျန်းမာေရးအာမခံ မၡိပါ

တရားဝင် မိဘ/အပ်ထိနး် သ အေန င့် က ပ်
် သည် ကိယ်ေရးကိယ်တာ ကျန်းမာေရးအချက်အလက်များ အပါအဝင် အချက်အလက်များကိ သွားဘက်ဆိင်ရာ ေ ကြဖည့်ေပးသ၊
ေကျာင်းဝန်ထမ်း၊ အာမခံ ဝန်ေဆာင်မေပးသများ၊ ကေလး၏ သွားဆရာဝန်၊ သက်ဆိင်ရာ ညိ င
ိ း် ေစာင့ေ
် ာက်မ အဖွဲအစည်း င့/် သိမဟတ်
မတ်တမ်းပါ သွားဘက်ဆိင်ရာ
့
ေစာင့ေ
် ာက်မအဖွဲအစည်းတိ ကား
အချက်အလက်ထတ်ြပန်၊ မ ေဝြခင်းကိ သေဘာတပါသည်။ “ကိယ်ေရးလံြခံ မဆိင်ရာ ကျင့သ
် းမများ၏
ံ
ေ ကညာချက်များ” မိတ ကိ
့
က ပ်
် လက်ခရ
ံ ိပါသည်။ ကိယ်ေရးလံြခံ မဆိင်ရာ ကျင့သ
် းမများကိ
ံ
Dental3 ဝက်ဘဆ
် က်
ိ http://dental3.net/forms တွင် ရ ိ င်
ိ ပါသည်။

မိဘ/အပ် ထန
ိ ်းသ လက်မတ်- ___________________________________ ေနစွ့ -ဲ ___________
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Permission Slip for Free Dental Services
Free dental screenings, sealant placements, and brushed‐on fluoride are offered at your child’s school.
These services are done by dental care professionals and will help prevent cavities.
Name of Child:
(Last)

(First)

(Preferred Name)

Child’s Date of Birth (mm/dd/yy): _____ /_____ /_____Teacher: _______________________ Grade: _____
School:

Check ONE BOX below to sign up for this free service:
☐ YES, provide all free services: Dental Assessment, Sealants, and Fluoride
☐ YES, but only provide Dental Assessment and Sealants
☐ YES, but only provide Dental Assessment and Fluoride
☐ YES, but only provide Dental Assessment
☐ NO, do not provide any dental services for my child
Contact Information
Parent/Guardian:
Best phone number to reach you:
Email address:
Mailing address:

Permission to Text: ☐ YES ☐NO

Please provide the following information so we can better serve your child:
My child is taking (list medications):
My child is allergic to:

None: ☐
None: ☐

Any current medical problems:

None: ☐

Any behavioral considerations:

None: ☐

Other information to help us better serve your child:

None: ☐

Please complete the section below. You will not receive a bill.
Health Insurance:
☐ Oregon Health Plan (OHP) / Medicaid ID#
☐ Private dental insurance company
☐ No health insurance

________
________

These services are FREE!

As the legal parent/guardian, I hereby consent to the release and sharing of information, including any personal health
information, between the dental sealant staff, school staff, insurance carriers, the child’s dentist, applicable Coordinated Care
Organization, and/or the Dental Care Organization of record. I have received a copy of “Notices of Privacy Practices.” Privacy
Practices are available on the Dental3 website http://dental3.net/forms.

Parent/Guardian Signature: ___________________________________ Date: ___________
Revised May 2022

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအခ်က္အလက္ဆင
ို ရ
္ ာ က်င့္သုးံ မႈအသိေပးခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကို သင္၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းဟုလည္းေခၚၿပီး Dental 3 တြင္
ထိပ္တန္းဦးစားေပး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ဤအခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို
ထုတ္ေျပာျခင္းတို႔လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ေျပာႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို သင့္အားအသိေပးရန္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈအသိေပးခ်က္ကို ေပးအပ္ထားပါသည္။
ယခုစာမ်က္ႏွာသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈ အသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ။ အသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံုကို
ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာကတိကဝတ္ျပဳမႈအျပင္
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ တိက်သည့္တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာတာဝန္ခံမႈတစ္ခုမွာ သင့္ကိုဤအသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအခ်က္အလက္ဆင
ို ရ
္ ာ က်င့္သုးံ မႈအသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံု၌ ရွငး္ ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား



သင္၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္မရွဘ
ိ ဲ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔ို အသံုးျပဳမွ်ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ

o
o
o

သင့္အား ကုသမႈေပးျခင္း
သင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံရယူျခင္း
ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္ပါက
အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း

o


ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း။

သင္ကန္႔ကက
ြ ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ ေပးထားမွသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔မ
ို ်ွ ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ

o

သင္ရရွိသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ သင့္အားကုသမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ မိသားစု၊ အသိမိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ားအား သင့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း

o

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားပါက အခ်က္အလက္မွ်ေဝကာ သင္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ သင္၏အေထြေထြအေျခအေနကိုသင့္မိသားစုႏွင့္
အသိမိတ္ေဆြမ်ားအားအသိေပးရန္



အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမဟုတဘ
္ ဲ ထုတေ
္ ျပာရန္အတြက္ သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္ ရမွသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပတ
္ ို
အသံုးျပဳမွ်ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ



ဖက္ဒရယ္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာဆိင
ု ရ
္ ာဥပေဒမ်ားအရသင္၏တရားဝင္အခြင့အ
္ ေရးမ်ားထဲတင
ြ ္ ေအာက္ပါ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္-

o
o
o

သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈၿပီး မိတၱဴကူးယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ မွားယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခိုင္းျခင္း
ေငြေပးေခ်မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ေပးပို႔ျခင္းမဟုတ္ပါက သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးပို႔ထားေသာ ေနရာမ်ားစာရင္းကို ေတာင္းဆိုျခင္း

o

ကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္
သို႔မဟုတ္ သင္၏ကုသမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္ကို
ကန္႔သတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မျဖစ္မေနသေဘာတူရမည္ မဟုတ္ပါ

o
o
o
o
o

လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိေသာပံုစံျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်င့္သံုးမႈ အသိေပးခ်က္မိတၱဴစာရြက္ကို အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုျခင္း
မလံုျခံဳေသာ၊ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိပါက အသိေပးခ်က္ရယူျခင္း
သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုယူဆပါက တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အျပည့္အဝ ေငြစိုက္ထုတ္ေပးေခ်ကာ
ထိုသီးသန္႔နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူအားထုတ္မေျပာရန္ကန္႔
သတ္ျခင္း

SUMMARY OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES
The confidentiality of your protected health information, also called your medical record, is a high
priority at Dental 3. There are a number of reasons we may need to use this information or disclose it to
others. This Notice of Privacy Practices is provided to inform you of the ways we can use and release
information from your medical record. THIS PAGE IS NOT THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES. The
full notice is available upon request. In addition to our longstanding commitment to protecting your
information, there are certain obligations we have under federal law. One of those obligations is to
provide you with this Notice.
THINGS EXPLAINED IN THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES


How we may use and share your health information without your permission to:
o Provide treatment to you
o Get paid for the services we provide to you
o Make reports to federal, state, and local agencies and others when the law requires such
reporting
o Make reports or share information for public health, safety, and/or research purposes.



How we can share your information without your permission, but only if we give you a chance to
object:
o To share information about you to family, friends, or others involved in your care for payment
for the services you receive
o To share information in case of a disaster to let your family and friends know where you are
and your general condition



How we can use and share your medical information only with your permission for disclosures
other than those described above.



Your legal rights under federal privacy laws include your right to:
o Ask to see and copy your medical information
o Ask that incorrect or incomplete information in your medical information be corrected
o Ask for a list of the places we have sent your information unless it was sent with your
permission, for payment, treatment, or health care operations
o Ask that we limit the information we use or share for treatment, payment, or healthcare
operations, or the information we share with family members or others involved in your care.
We are not required to agree to your request
o Ask that we communicate with you in a confidential manner
o Ask for a paper copy of the Notice of Privacy Practices at any time
o Be notified in the event of a breach of unsecured, protected health information
o File a complaint if you think your privacy rights have been violated
o Pay out of pocket in full for a healthcare item or service and restrict disclosure of that
particular item or service to your health plan provider

