
דער דערלויבעניש ֿפָארעם דערלָאיבט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד און די World Trade Center )וועלט האנדעל צענטער( געזונט ָארגַא
ניזאציע צו בַאקומען קָאּפיעס ֿפון געזונט זָארגן רעקָארדס מיט אייער זיכער געהַאלטן געזונט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר די ציל ֿפון קָאָארדינירן בענעֿפ
יץ ֿפַאר אייך, די World Trade Center )וועלט האנדעל צענטער( ֿפרייַוויליקער. דער ֿפָארעם טוט נישט לָאזן אייער געזונט זָארגן ּפרָאװידער)ס( 

צו דיסקוטירן אייער געזונט זָארגן אינֿפָארמַאציע מיט ווער עס יז.
די דערלויבעניש איז ֿפרייַוויליק. אייער געזונט זָארגן ּפרָאװידער מוז געבן אייך די זעלבע זָארג, בַאצַאלונג טערמינען און בענעֿפיץ, צי איר צייכןט 

דעם ֿפָארעם ָאדער נישט. איר זענט בַארעכטיקט צו ַא קָאּפיע ֿפון דעם דערלויבעניש.
די דערלויבעניש גייט ויס נָאך די קָאָארדינירן ֿפון בענעֿפיץ ֿפַאר אייך, די WTC ֿפרייַוויליקער, איז געענדיקט.

איר הָאבט די רעכט צו ָאּפרוֿפן דעם דערלויבעניש אין קיין צייט, ָאבער ַאן ָאּפרוף קען נישט זיין עֿפעקטיוו אויב דער מענטש ָאדער ענטיטי װָאס 
הָאט די דערלָאיבעןיש הָאט שוין געהַאנדלעט אין צוטרוי אויף די דערלויבעניש. צו ָאּפרוֿפן די דערלויבעניש, שיקט   ַא בריוו צו די געזונט זָארגן ּפ

רָאװידער)ס( אויף דער רשימה אויף דעם ֿפָארעם. אין דערצו, שיקט ַא קָאּפיע ֿפון דעם בריוו צו די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד.
די ויסגעזָאגטע אינֿפָארמַאציע קען זיין אונטערטעניק צו שייַעך-ַאנטּפלעקונג דורך די ווָאס בַאקומען עס )מיט די ויסנעם ֿפון די אינֿפָארמַאציע 
אונטן וועגן ַאלקָאהָאל/נַארקָאטיק בַאהַאנדלונג, AIDS/HIV, גייַסטיק געזונט בַאהַאנדלונג און סייקָאוטערַאּפי הערות(, און ווָאלט ניט מער זיין 

זיכער געהַאלטן דורך די HIPAA ּפריווַאטקייט קלַאל.
דער דערלויבעניש ֿפָארעם טוט נישט לָאזן די מעלדונג ֿפון אינֿפָארמַאציע וועגן ַאלקָאהָאל/נַארקָאטיק בַאהַאנדלונג, AIDS/HIV, גייַסטיק געזונט 

בַאהַאנדלונג און סייקָאוטערַאּפי הערות סייַדן איר װעלט ָאנווייַזן ַאנדערש אונטן. טיקט ווָאס אינֿפָארמַאציע קען זיין ַארויסגעלָאזן:
      □ ַאלקָאהָאל/ נַארקָאטיק בַאהַאנדלּונג      □ AIDS/HIV          □ גַײסטיק געזּונטערהַײט בַאהַאנדלּונג      □ ּפסיקָאטערַאּפיע הערות

-HIPAA א קָאּפיע ֿפון דעם .HIPAA געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג צּושטעלער װָאס בַאֿפרַײען רעקָארדס דַארֿפן ֿפָאלגן ניו יָארק שטַאט געזעץ אּון
געהָארכיק דערלויבעניש דערלָאיבט אייער ּפרָאװידער ַארויסצולָאזן רעקָארדס מיט ּפערזענלעכע געזונט אינֿפָארמַאציע װעגן אייער לויֿפיק 

צושטַאנד, ווָאס איז די טעמע ֿפון אייער ֿפָאדערן ֿפַאר בענעֿפיץ ווי ַא World Trade Center )וועלט הַאנדעל צענטער( ֿפרייַוויליקער.

World Trade Center ( וועלט האנדעל צענטער )  ֿפרייַוויליקער געזונט ֿפַארזיכערונג ּפָארטַאביליטי און 
ַאקַאונטַאביליטי ַאקט דערלויבעניש

PO BOX 5205 Binghamton, NY 13902-5205 • )877( 632-4996 • wcb.ny.gov
WTC-HIPAA )4-17(

HIPAA WTC דערלויבעניש

ָאציַאל זיכערהייט נומערגעבּורט דַאטע )MM/DD/YYYY(נָאמען ֿפונעם ּפַאציענט )נוצן בלויז טינט - בָאלּפוינט ֿפעדער, אויב מעגלעך(

   ּפָאסט קָאד   מעדינעשטָאטּפָאסט ַאדרעס

נָאמען ֿפונעם געזונט זָארגן ּפרַאוויידער

נָאמען ֿפון סנדערע געזונט זָארגן ּפרַאוויידער )אויב קיין(
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איך דערלויב דערמיט די געזונט זָארגן ּפרַאוויידער)ס( אויף דער רשימה אויבן ַארויסצוגעבן קָאּפיעס ֿפון מיין געזונט רעקָארדס )בלויז( צו די ַארבעטער ֿפ
ַארגיטיקונגס בָארד, די X )וועלט הַאנדל צענטער( געזונט ָארגַאניזאציע און די 11 סעּפטעמבער קָארבן ֿפַארגיטיקונג ֿפַאנד ֿפַאר די ציל ֿפון קָאָארדינירן בענעֿפ

יץ צו מיר.

אויב דער ּפַאציענט איז נישט ביכולת צו צייכן, דער מענטש ווָאס צייכןט אויף זיין ביכַאף מוז ּפלָאמבירן אויס און צייכן אונטן:
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