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ቁጽሪ ጸብጻብ ሕክምና (ኣማራጺ) 

 
 

ናይ ሕሙማት ሓቤሬታ 
ስም ሕሙም: 

 

ዕለተ ልደት: 

                /            / 

ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስም: ቁጽሪ ተሌፎን: 

 

እቲ ሓበሬታ ካብ መን ይስደድ: እቲ ሓበሬታ ናብ መን ይስደድ: 

 Neighborcare Health  ካልእ (ትሕት ኢልኩም ረኣዩ)  ናይ ጎረቤት ክንክን ጥዕና  ካልእ (ትሕት ኢልኩም ረኣዩ) 
ስም: 

 

ስም: 

ኣድራሻ: 

 

ኣድራሻ: 

ከተማ: 

 

ግዝኣት: ዚፕ: ከተማ: ግዝኣት: ዚፕ: 

ተሌፎን: 

 

ፋክስ: ተሌፎን: ፋክስ: 

መዝገባትካ ከመይ ክመጹኻ ትደሊ? (ሓደ ምረጽ። መዝገባት እንተዘይተዘርዚሮም ብወረቀት ክስደዱ እዮም) 
 ወረቀት                  CD                ኢንክሪፕትድ ኢመይል (ናይ ኢመይል ኣድራሻ ኣእትዉ): 

 

እዚ ሓበሬታ እዚ ንምንታይ እዩ ዝስደድ ዘሎ? 

 ናይ ክንክን ስግግር  ንውልቃዊ ጥቅሚ  ሕጋዊ ጥቅሚ 

 ካልእ: 

እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢኹም ክስደድ ትደልዩ?  

 ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኩሎም መዝገባት  ኩሎም መዝገባት ናይ ኩሎም ኣገልግሎት 
ዕለታት 

 ናይ ክታበት መዝገባት 

 ኣዝዩ እዋናዊ ናይ ቤተ ፈተነ ውጽኢታት  ኣዝዩ እዋናዊ ናይ TB ምርመራ ውጽኢት  አዝዩ እዋናዊ ናይ ራድዮሎጂ ውጽኢታት 

 ካልእ (ኣብራህርህ): 
ቃላዊ ምርድዳእ 

 ንናይ ጎረቤት ክንክን ጥዕና ብዛዕባ ናይ ሕክምና ክንክነይ ምስቲ ልዕል ክብል ዝተገለጸ ሰብ ክመያየጡሉ ፈቃድ ይህብ። 

ምስጢራዊ ሓበሬታ 
ትሕት ክብል ኣነ እንተዘይገሊጸዮ፣ ኩሎም ምስጢራዊ ሓበሬታታተይ እንተላይ ምርመራ፣ ውጽኢት ወይ ሕክምና ናይ ስነ ኣእምሮ/ሳይካትሪክ ሕማም፣ ናይ ሓሽሽን/ወይ 

ኣልኮልን ተጠቃሚነት፣ HIV/AIDS፣ ወይ ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት ሓዊሱ ክሰድድ ፈቃድ ይህብ።   

 እዚ ሓበሬታ እዚ ንክልቀቅ ፈቃድ ኣይህብን። 

ዝቃጸለሉ ዕለት 
እዚ ፈቃድ እዚ ካብቲ ትሕት ክብል ዝተፈረመሉ ዕለት:              /                  / ድሕሪ ሓደ ዓመት ይቃጸል 

ከም ናይ ኔበርኬር ጥዕና ተሓካሚ መሰላተይ 
ናይ ጥዕና ክንክን ረብሓታት ንምርካብ (ሕክምና፣ ክፍሊት ወይ ምዝገባ) እዚ ፈቃድ እዚ ክፍርም ከም ዘይብለይ ይርዳእ። እንተኾነ ግን፣ ኣብዚ ንሳልሳይ ኣካል ናይ ጥዕና 
ንን ሓበሬታ ንምፍጣር ዕላማ ዝገበረ ናይ ምርምር መጽናዕቲ ንምስታፍ ግን ነዚ ፈቃድ እዚ ክፍርም ኣለኒ። 
እዚ ፈቃድ እዚ ኣብ ደስ ዝበለኒ ግዜ ጽሁፋዊ ሕቶ ናብ ኔበርኬር ጥዕና ብምስዳድ ከልዕሎ ይኽእል እየ። እዚ ግን ቅድሚ እዚ ሕቶይ ንዝተለቀቀ ሓበሬታታት 
ኣይምልከትን። 
እዚ ናይ ጥዕና ክንክን ሓበሬታ ምስ ተቃለዐ፣ እቲ ዝተቀበሎ ሰብ ወይ ትካል መሊሱ ከቃሎ ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ድማ እዚ ሓበሬታ ብናይ ናይ ጥዕና መድሕን 

ተንቀሳቓሲነትነ ተሓታትነትን ዓንቀጽ (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) ወይ ካልእ ናይ ውልቃውነት ሕጊታት 
ዘይክሕሎ ይኽእል እዩ። 

ክታም ናይ ተሓካሚ * ወይ ሕጋዊ ሞግዚት 
ካብቲ ተሓካሚ ወይ ሕጋዊ ሞግዚት ወጻኢ ብካልእ ሰብ እንተተፈሪሙ፣ ብኽብረትኩም ንስኹም ንክትፍርሙ ዝፈቅድ ሰነድ ኣቅርቡ። 

ክታም: 

 
 

ስም ናይ ፕሪንት፡ 

 
ምስ ሕሙም ዘሎካ ርክብ፡  

ዕለት፡ 

 
          /            / 

ናይ ትሕቲ ዕድመ ፈቃድ (ካብ 13-17 ዕድሚኦም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዚ ናይ ሓበሬታ ምልቃቅ ንክፈቅዱ ክፍርሙ ኣለዎም)። 
ክታም ናይቲ ትሕቲ ዕድመ፡ ስም ናይ ፕሪንት፡ ዕለት፡ 

 
          /            / 

*ዕድሚኦም 18+ ዝኾኑ ተሓከምቲን፣ ሓደ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ተሓከምቲን፣ ናይ ባዕሎም ናይ ሕክምና መዝገብ ቅዳሕ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎም።   4/26/21  


