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ናይ ጥዕና ሓበሬታ፤ ብዛዕባ ናተይ ክንክንን ሕክምናንን፤ ብከምዚ ኣብዚ ቕጥዒ እዚ ሰፊሩ ዘሎ፤ ክብጻሕ/ክእቶ  ኣነ ይጠልብ ።  ን ተሳተፍቲ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ወሃብቲ ከም ኡዉን ከፈልቲ 
(‘ተሳተፍቲ’)፤ ኣብ ክንክነይ ዝወዓሉ፤ መእተዊ ክረኽቡ ናብ ናተይ ናይ ሕክምና መዛግብቲ ብ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ዘለዋዉጥ ትካል ‘ሄልዝኢሊንክ’ ዝበሃል ወይ ክፈቅደሎም ወይ ከይፈቅደሎም ኣነ 
ክመርጽ ይኽእልየ ። እንተፈቂደ፤ ናተይ ናይ ሕክምና መዛግብቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣነ ናይ ጥዕና ክንክን ዝረኽበሉ፤ ክብጻሕ ይኽእል ዩ፤ ናይ ስቴት/ሃገር  ኮምፒተር መርበብ ብምጥቃም።. 
‘ሄልዝኢሊንክ’ ኣትራፊ ትካል ኣይኮነን፤ብኤለትሮኒካዊ ናይ ሰባት ናይ ጥዕና ኦም ሓበሬታ የካፍል፤ ዉልቃዉነትን ድሕነትን መለኪዕታት ናይ ኤች ኣይ ፒ አይ አይ (HIPAA)፤ ከምኡዉን ናይ ኒው 
ዮርክ ስቴት ሕግን ብምምላእ።. ዝያዳ ክትፈልጥ ናይ ‘ሄልዝኢሊንክ’  ድሕረገጽ ኣብ http://wnyhealthelink.com ተወከስ።    

ኣብዚ ቕጥዒ እዚ ዝገብሮ ምርጫ፤ ኣብ ናተይ ክእለት ንሕክምናዊ ክንክን ክረክብ ጽልዋ የብሉን። ኣብዚ ቕጥዒ እዚ ዝገብሮ ምርጫ፤ ናይ ጥዕና ኣውሓስቲ ፤ምእንቲ ክውስኑ ኢሎም፤ ናይ ጥዕና 
ውሕስነት ሽፋን ክህቡኒ ወይ ናይ ሕክምናይ ክፍሊት ክከፍሉልለይ ኢሎም ፤  ናብ ናተይ ሓበሬታ ክበጽሑ ኣየፍቅድን ዩ።   

ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ናተይ ሓበሬታ ክርአ ከምዝክእል። ብዘይካ፤ ነዚ ቅጥዒ እዚ መሊአ፤ ዋላዉን ኣብ ህጹጽ ኩነታት 
ሕክምና፤ ኣይሰማማዕን ዝብል ሳንዱቅ ቁፅሪ 5  መሪጸ።  
ተረዲኡኒ ኣሎ፤ ምስ ዝጠልብ፤ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ዝርዝር ናይ ዘፍለጦም ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ጥዕናይ፤ ብመሰረት መምርሒ ናይ እዚ 
ቅጥዒ፤ ክቕርበልይ ከምዘድልዮ።     

 ሕቶታትይ ብዛዕባ እዚ ቅጥዒ እዚ ተመሊሱለይ ኣሎ፤ ክወሃበኒ እንተጠሊበ ድማ፤ ቅዳሕ ናይ እዚ ቅጥዒ ተዋሂቡኒ ኣሎ።  

ሽም፤ሕጋዊ ወኪል ተሓካማይ፤ጸሓፍ (እንተ ሃልዩ)  

ዝምድና፤ ሕጋዊ ወኪል ምስ ተሓካማይ (እንተ ሃልዩ) 

□ ወላዲ            □ ናይ ጥዕና ሓለዋ ወኪል  

□ ሞግዚት          □ ካልእ _____________ 

ፌርማ ተሓካማይ፤ ወይ ናይ ተሓካማይ ሕጋዊ ወኪል  
 
 
 
 
 
 

X 

ናይ ፌርማ ዕለት 

            /                             / 

እዚ ሳንዱቅ እዚ፤ በቲ ኣቕራቢ ጥራይ ዩ ዝምላእ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ሕጋዊ ኣካል ስምምዕ ተቀባሊ    

ሞስክር* 
* እዚ ቅጥዒ እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተሳታፋይ፤ እንተዘይ ተፈፂሙ፤  

  

 ጸሓፍ ናይ ምስክር ሽም   ናይ ምስክር ፌርማ  

 
 

 ዝምድና ምስክር ምስ ተሓካማይ (ኣብነት፡ መጻምድቲ፤ ዉሉድ፤ ብፃይ፤ ወዘተ)  

 

ቀዳማይ  ስም ተሓካማይ 

                              

      

መበቆላዊ ስም  ተሓካማይ 

                              

      

ዕለተ ልደት  

          /          / 

ኣድራሻ ተሓካማይ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________   _______________________ 
ጎደና                                                                                                                            መንበሪ ቤት  

_________________________________________________________________________________________________________, _______   ____________________ 
ከተማ                                                                                                                  ስቴት     ከባቢ መፍለዪ ቁጽሪ    

ጾታ  

     ተባዕታይ  

 

    ኣነስታይ  

ናይ ስምምዐይ ምርጫ። ሓንቲ ሳንዱቅ ጥራይ ያ ተመሪፃ ዘላ፤ ብጸጋም ሸነኽ ናይ ምርጫይ።  ነዚ ቅጥዒ እዚ ሕጂ ክመልኦ ይክእል ዌይ ኣብ መፃኢ ግዜ ። ከምኡዉን፤ ኣብዝኮነ 
እዋን ሓዱሽ ቅጥዒ ብምምላእ፤  ዉሳነይ ክቅይር ይክእልየ።    

        1. እወ ን ኩሎም ሕጂ ዘለዉ ይኩኑ፤ ደሓር ዝመፁ ተሳተፍቲ ፤ ኣብ ክንክነይ ዝወዓሉ፤ ብ “ሄልዝኢሊንክ” ኣቢሎም ኩሉ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ጥዕናይ 
ክበጽሕዎ፤ ይሰማማዕ።  

        2. እወ፡ ብዘይካ  
 
        ዉሱን ተሳታፊ (ቲ) 
        
   
 

ብዘይካ እዚ (ዞም) ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ (ሮም) ዘሎ (ለዉ) ተሳታፊ (ቲ)፤ንኩሎም ሕጂ ዘለዉን፤ ደሓር ዝመፁን ተሳተፍቲ፤ ኣብ ክንክነይ 
ዝነበሩ ፤ ኩሉ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ጥዕናይ፤ ብ “ሄልዝኢሊንክ” ኣቢሎም ክበጽሕዎ ፤ ይሰማማዕ።   

ተሳታፋይ ስም (ኣቅራቢ ቤት ፅሕፈት)                                      ናይ ተሳታፋይ ኣድራሻ ወይ ቑፅሪ ስልኪ 

  

  

  

        3. እወ፡ ጥራይ 
 
         ዉሱን ተሳታፊ (ቲ) 
         
        

 ነዞም ዉሱናት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ተሳተፍቲ ጥራይ፤ ኩሉ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ጥዕናይ፤ ብ “ሄልዝኢሊንክ” ኣቢሎም  ክበጽሕዎ፤ 
ይሰማማዕ።   

ተሳታፋይ ስም ( ኣቅራቢ ቤት ፅሕፈት)                                     ናይ ተሳታፋይ ኣድራሻ ወይ ቑፅሪ ስልኪ 

  

  

  

        4. ኣይፋል፡ ብዘይካ 
 
           ኣብ ህፁፅ ኩነታት     

 ብዘይካ ኣብ ህፁፅ ሕክምናዊ ኩነታት ፤ ሕጂ ዘለዉ ይኹኑ፤ ደሓር ዝመፁ ተሳተፍቲ፤ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ ጥዕናይ፤ ብ “ሄልዝኢሊንክ” 
ኣቢሎም ክበጽሕዎ፤  ኣይሰማማዕን።  

        5. ኣይፋል፡ ዋላ ኣብ  
 
             ህፁፅ ኩነታት   

ሕጂ ዘለዉ ይኹኑ፡ ደሓር ዝመፁ ተሳተፍቲ፡ ኤለትሮኒካዊ  ናይ ጥዕናይ ሓበሬታ፡ ብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ኣቢሎም ክበጽሕዎ፤ኣይሰማማዕን። ዋላ 
ንዝኾነ ዕላማ፤ ኣብ ህፁፅ ሕክምናዊ ኩነታት ዉን ከይተረፈ።  
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ዝርዝር ብዛዕባ ናይ ተሓካሚ ሓበሬታ ኣብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ከምኡዉን ናይ ስምምዕ መስርሕ፤   

1. ብከመይ ናትካ ሓበሬታ ኣብ መዓላ ክዉዕል ከም ዝኽእል። እንተደኣ ተሰማሚዕካ፤ ምስ ዉሱን ሕድገታት፤ እቲ(ቶም) ዝፈቀድካሎም ተሳታፋይ(ቲ)፤ነቲ ኤለትሮኒካዊ ሓበሬታ 
ጥዕናኻ፤ነዞም ዝስዕቡ ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎታት ጥራይ ከዉዕልዎም  ይኽእሉ፤  

• ሕክምና ኣገልግሎታት፤ ሕክምናዊ ክንክንን ምስኡ ዝዛመዱ ኣገልግሎታትን ዝህቡኻ ።  

• መድሕን ብቅዓት ምርግጋጽ፤ ናይ ጥዕና መድሕን ኣለካን የብልካንን፤ እንታይ ይሽፍንን ዝፍትሽ  

• ናይ ክንክን ምሕደራ ንጥፈታት፤.ነዓኻ ዝሰማምዓካ ሕክምናዊ ክንክን ክትረክብ ምሕጋዝ፤ ጽፈት ኣገልግሎታት ዝተዋሃቡኻ ምምሕያሽ፤ ቀረብ ብርክት ዝበሉ ናይ 
ጥዕና ክንክን ኣገልግሎታት ዝተዋሃቡኻ ምውህሃድ፤ ወይ ናይ ጥዕና ክንክን ውጥን ክትክተል ምሕጋዝ፤ የካትት።.  

• ጽፈት ምምሕያሽ ንጥፈታት፤ ምግምጋምን ምምሕያሽን፤ጽፈት ናይ ሕክምናዊ ክንክን ነዓኻ ዝተወሃቡን ንኩሎም ተሓከምትን።  
 
2.  እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ብዛዕባኻ ይካተቱ።  እንተደኣ ፈቂድካ፤ እቶም ዝፈቀድካሎም ተሳተፍቲ፤ ኩሉ ኤለትሮኒካዊ ናይ ጥዕናኻ ሓበሬታ ኣብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ዘሎ ክበጽሕዎ 

ይኽእሉ። እዚ ድማ፤ሓበሬታ ቕድሚ ዕለት እዚ ናይ ስምምዕ ቕጥዒ ዝተፈጥረን፤ ድሕሪኡ ዝተፈጤረን የካትት። ናይ ጥዕናኻ መዛግብቲ፤ታሪኽ ሕማምካ ወይ ጉድኣት ዝነበረካ 

(ከም ሕማ ሽኮር ወይ ስብራት ዓጽሚ)፥ ዉጽኢትት መርመራ (ከም ኤክስ ረይ ወይ መርመራታት ደም)፤ ከምኡዉን ዝወሰድካዮም መድሃኒታት፤ የካትት። እዚ ሓበሬታ ምስ 

ተኣፈፍቲ ኩነታት ጥዕና ክተሓሓዝ ይኽእል ዩ፤በዚኦም ዝስዕቡ ዘይተወሰነ፤ ነዚኦም የካትት፤  

• ኣልኮል ወይ እጸፋርስ ምጥቃም ጸገማት   

• ኤች ኣይ ቪ/ ኤይድስ  

• መከላከሊ ጥንሲ ከም ኡዉን ምንጻል ጥንሲ (ናይ ቤተሰብ ውጥን) 

• ዝተወረሱ ሕማማት ወይ መርመራታት  

• ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኩነታት   

• ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 

እንተደኣ፤ ክንክን ወልፊ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ተቀቢልካ ኣለኻ ፤ መዝገብካ ሓበሬታ ዝዛመድ ምስ፤  መርመራ ወልፊ ኣልኮል ወይ ዕጸፋርስ ዝተሓሓዝ ፤ መድሃኒታትትን 
ዓቀናትን፤ ናይ ላባራቶርይ መርመራ፤ኣለርጂስ፤ዘደንዝዙ ነገራት ምጥቃም ታሪኽ፤ናይ ስሚዕትካ ቁስሊ ታሪኽ፤ ካብ ሆስፒታል ዝወጸኻሎም፤ስራሕ፤ ኩነታት ናብራኻን 
ማሕበራዊ ደገፍን፤ ናይ ጥዕና ውሕስነት ይግብኣኒ ሕቶታት ታሪኽ፤ከካትት ይኽእል።  

 
3. ብዛዕባ ናትካ ጥዕና ሓበሬታ ካበይ ዩ ዝመጽእ። ሓበሬታ ብዛዕባኻ ፤ካብ ጥዕና ክንክን ወይ ድሕነት ዝሃቡኻ እዩ  ዝመጽእ (ምንጭታት ሓበሬታ)። እዚኦም ድማ 

ሆስፒታላት፤ሓካይም፤ፋርማሲታት፤ናይ ክሊኒክ ላባራቶሪ፤ ናይ ጥዕና ኣውሓስቲ፤ናይ መዲከይድ ፕሮግራም፤ከማኡዉን ካሎት ‘ኢሄልዝ’ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ብ ኤልትሮኒካዊ 

መንገዲ ዝለዋወጡ ትካላት፤ የካትት። ምሉእ ዝርዝር ናይ ህሉው ሓበሬታ ምንጪ ካብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ኣብ http://wnyhealthelink.com ይርከብ፤ ወይ 716- 206-0993 

መናውሒ. 103 ብምድዋል። 

 

4. እንተ ፈቂድካ፤ሓበሬታ ብዛዕባኻ መን ክበጽሖ ይኽእል። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ዓንቀጽ ሓደ፤ናይ እዚ ቅጥዒ እዚ፤ ጥራይ ሓካይምን ሰራሕተኛታት ናይ ተሳታፊ/ቲ 

ዝነጥፉ ፤ ዝፈቀድካሎም፤  ንሓበሬታኻ ክበጽሑ ይፍቀደሎም።. ናትካ ሓበሬታ ብዘይ ፍቃድካዉን፤ ብናይ ህዝቢ ጥዕና ትካላት ክብጻሕ ይካኣል ዩ፤ እንተደኣ ብ ናይ ስቴት 

ከምኡዉን/ ወይ ብፈደራላዊ ሕጊ እንተተፈቂዱ። ዝኾነ ሓበሬታ ካብ 42 ሲ ኤፍ ኣር ክፍሊ 2 ዝተፈለጠ ቤት ጽሕፈት ዝተረኸበ  (ገለ ወሃብቲ ክንክን ናይ ወልፊ እጸፋርስ 

ዌይ ኣልኮል) ጥራይ ክብጻሕ ይከኣል፤ እንተ ደኣ ናይ ወሃቢ ኣገልግሎት ዝምድና ኣልዩ። ምሉእ ዝርዝር ተሳተፍቲ ካብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ኣብ 

http://wnyhealthelink.com/physicians-staff/current-participants/participating-healthelink-providers/ ይርከብ። ወይ ድማ 716-206-0993 መናውሒ. 103 

ብምድዋል፤ ዝተሓተመ ቅዳሕ እንተ ደሊኹም ድማ፤ ብነጻ ኣብ ሓሙሽተ መዓልቲ ካብቲ ዝጠለብክምሉ ይወሃበኩም።  

 

5. መቅፃዕቲ ን ብዘይ ኣገባባ ንሓበሬታኻ ዝተጠቀምሉ ወይ ዝበጽሕዎ። መቅጻዕታት ኣሎ ን ብዘይ ኣገባብ ን ኤለትሮኒካዊ ናይ ጥዕናኻ ሓበሬታ ዝተጠቀመሉ ወይ ዝረኣዮ። ኣብ 

ዝኮነ እዋን፤ ክሪኦ ዘይግብኦ ወይ ክበጽሖ ዘይግብኦ፤ ንናትካ ሓበሬታ ሪእዎ ኢልካ እንተጠርጢርካ፤ ደዉል ናብ ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ  ንመዛግብትና ክርእዮ ዝፈቀድካሉ፥ 

ወይ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ድሕረገጽ ኣብ http://wnyhealthelink.com ተወከስ። ወይ ናብ ሄልዝ ኢ ሊንክ ብቁጽሪ ስልኪ 716- 206-0993 መናውሒ 103ደውል፤ ወይ ክፍሊ 

ጥዕና ስቴት ኒው ዮርክ ብቁጽሪ ስልኪ 518-474-4987 ደዉል፤ወይ ናይ ጥርዓን መስርሕ ናይ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ  መሰላት ተኸተል፤ ኣብዚ ዝስዕብ መራኸቢ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/። 

 

6. ሓበሬታ ጥዕና ዳግማይ ፍሉጥ ምግባር። ዝኾነ ተሳታፊ/ተሳተፍቲ፤ናትካ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ክበጽሑ ዝፈቀድካሎም፤ ደጊሞም ናይ ጥዕናኻ ሓበሬታ ፍሉጥ ክገብርዎ ይኽእሉ 

ዮም፤ ስጋብ ናይ ሃገር/ስቴት፤ ፈደራላዊ ሕግታትን ኣገባባትን ዝፈቐዶ። ኣልኮል/ ዕጸፋርስ ዝምልከት ናይ ሕክምና  ሓበሬታ፤ ወይ ሚስጢራዊ ናይ ኤችኣይቪ ሓበሬታ፤ እንተ 

ደኣ ብ ኣድላዪ መግለጺ፤ ብዛዕባ ምክልካል  ዳግማይ ፍሉጥ ምግባር ሓበሬታ ጥዕና ፤ተሰንዩ፤ ጥራይ እዩ ክብጻሕን ዳግማይ ፍሉጥ ክከዉን ዝኽእል። 

 

7.  ኣድማዒ ግዜ። እዚ ናይ ስምምዕ ቕጥዒ ስጋብ ናይ ስምምዕካ ምርጫ ትቕይሮ፤ወይ ስጋብ ከምዚ ግዜ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ዕዩኡ ደው ዜብል (ወይ ስጋብ 50 ዓመት ድሕሪ ሞትካ፤ 

ካብ ሓዲኦም ቐዲሙ ዝተፈጸመ) ኣብ ግብሪ ይጸንሕ። እንተደኣ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ምስ ካልእ ብቑዕ ሕጋዊ ኣካል ተሓዊሱ፤ ምስ እዚ ሓዱሽ ዝተሓወሰ ሕጋዊ ኣካል፤ ናይ 

ስምምዕና ምርጫ ኣብ ግብሪ ይጸንሕ። 

 

8.  ምቕያር ናይ ስምምዕ ምርጫኻ ሓዱሽ ናይ ስምምዕ ቕጥዒ ምስ ሓዱሽ ምርጫኻ/ታትካ ብምእታዉ፤ ናይ ስምምዕ ምርጫኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ፤ምስ ዝኾነ ወሃቢ ትካል ወይ 

ናይ ጥዕና ዉጥን፤ ክትቕይሮ ትኽእል ኢኻ። ተሳታፊ/ቲ ብ ‘ሄልዝኢሊንክ’ ኣቢሉ/ሎም ናብ ናትካ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ዝበጽሑ፤ እቲ ስምምዕካ ኣብ ግብሪ ከሎ፤ክቐድሕዎ ወይ 

ናብ ናቶም ናይ ሕኽምና መዛግብቶም ከካትትዎ ይኽእሉ ዮም። ድሒርካ፤ ዋላዉን ናይ ስምምዕካ ዉሳነ፤ ክትቕይሮ እንተወሰንካ፤እቶም ተሳተፍቲ፤ ኔቲ ናትካ ሓበሬታ 

ክመልስዎ ወይ ካብ መዛግብቶም ከልግስዎ ኣየድልዮምን እዩ።  

http://www.wnyhealthelink.com/
http://wnyhealthelink.com/physicians-staff/current-participants/participating-healthelink-providers/
http://www.wnyhealthelink.com/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

	fill_10: 


