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 :برای نشر معلومات صحی متذکره

 صحی داکتر و شفاخانه سوابق و نتایج  

  نمرات(ات روانی و داکتر مؤظف )با معایننتایج گزارش 

  اخیرمرخصی از  کلینیکی نتایجخالصه 

 مشخص گردد(   ویا سایر موضوعات( ________________________________________________________ 

 

 :  متذکرهبرای نشر معلومات تعلیمی و یا آموزشی 

  مکتب  سوابقاسناد و مجموع 

 و پالن های جداگانه تعلیمی  تعلیمات ویژه فعلی(IEP) 

 آخرین ارزیابیش گزار  

  مشخص گردد( ________________________________________________________ اتموضوعو یا سایر( 

 

 این معلومات برای اهداف ذیل استفاده خواهد شد:

  و برنامه پالنگذاری تعلیمیارزیابی  

 در داخل مکتب  و معالجه برای خدمات صحی پالنگذاریصحی و  معاینات 

 بی و تداویمعاینات ط  

  ________________________________________________________ )ویا سایر موضوعات  )مشخص گردد 

  

 

 
 اجازه نامه

 

میتوانم طی یک  که هرگاه خواسته باشم واقف استماجازه نامه هذا برای یکسال تقویمی قابل اعتبار بوده، تاریخ انقضاء آن ___________________ است. من 

مسئولیت من تایید میکنم که با تسلیم شدن این اسناد صحی توسط مکتب ساحوی، دیگر  و یا لغو کنم.فسخ به رضایت خود این فورمه مجوز را  کتبیاطالعیه 

حقوق و محرمات آن متعلق به حکم د تعلیمی حفاظت ، بلکه منحیث اسنا( نبودهHIPAA Private Rule)قوانین خصوصی اچ آی پی ای ای  حفاظت از آن مربوط

امتناع میورزم این امر دخالتی به  فورمه هذا ( میگردد. برعالوه، هرگاه از امضاء کردنFamily Educational Rights and Privacy Actتعلیمی فامیلی )

 ( طفلم نخواهد داشت.Special Education Servicesکسب و فراگیری خدمات آموزشی ویژه )

یا شخص مریض و  د این معلومات را بدون رضایت کتبیاسناد طبی، نشر مجد ین و مقررات فدرال مبنی بر محرمیت: قواننشر مجددرابطه به  درحکم منع 

 ممنوع قرار داده است. حقوقی اونماینده 

 

______________                                     _________________________________________________________________ 

 امضاء ولی/ سرپرست حقوق                                                                                         تاریخ

 ___________________________________                                     ____________________________________________  

 امضاء شاگرد دارای صالحیت                                                                                       تاریخ

 

01-2012 

  

                اسم شاگرد _____________________________________  تاریخ تولد ______________________________________

 اجازه میدهم._______ ________________________________________________________________ بدین وسیله نشر 

 و یا ارگان/ فرد سازمان

 طفلم در ذیل تذکر یافته است. سوابقمعلومات و  برای این منظور، 

 شماره تیلفون  ________________________________     _________________________                             اسم          

 _____________________  پروگرام  __________________________                        شماره فکس   ___________          

                        _____________________________آدرس :  ___________________________________________________         

 

 


