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यो सूचनाले तपा#को बारेमा रहेको $यि�तगत &पमा प'हचान 

यो(य जानकार�लाई कसर� �योग तथा खलुासा गन� स-क.छ र 

तपा#ले यस जानकार�को पहँुच कसर� पाउन स�नहुु.छ भ.ने 

कुराको $या2या गछ�।   
   

$यि�तह& र $यवसायह&लाई 4वा45य बीमा खर�द गन� म7त 

गन�को ला8ग भरम.टले भरम.ट हे9थ कने�ट ("VHC") को 

4थापना गरेको छ। VHC को 4थापना गनु�को एउटा आवBयकता 

भनेको भरम.टले यसलाई $यि�तह& र $यवसायह&लाई बीमामा 

नाम दता� गराउन म7त गन� चा'हने $यि�तगत जानकार�ह&को 

गोपनीयताको र!ा गनC �DतEा गनु� हो। गोपनीयता 

काय��णाल�को सूचनाप� ("सूचनाप�") ले $यि�तगत जानकार�को 

र!ा गन� भरम.टले के-के गनCछ भ.ने कुराको $या2या गछ�।   
 

सूचनाप�ले VHC मा $यि�तगत &पमा प'हचान यो(य 

जानकार� ("PII") को सIकलन, �योग, खलुासा र भKडारणको 

सMब.धमा Oबरामी संर!ाण र वहन यो(य 4याहार ऐन ("ACA") 

को अनुपालन गछ�। 
 

भरम.ट हे9थ कने�टलाई मानवीय सेवा Dनकायमा रहेको भरम.ट 4वा45य पहँुच Sवभागमा राTखनेछ। PII को 

गोपनीयताको र!ा गन� भरम.टले गरेको �DतEाले मानवीय सेवा Dनकायको साथसाथ ैयसका ठेकेदारह& र 

अनुदान Wाह�ह&लाई बा�यकार� बनाउँछ। 
 

 

 

$यि�तगत &पमा प'हचान यो(य 

जानकार�को सMब.धमा गोपनीयता काय��णाल�ह& 
 

$यि�तगत &पमा प'हचान यो(य जानकार� (“PII”) भनेको के हो? 

 

Dन:श9ुक दोभाष ेसेवाह& उपल\ध छन ्

 

य'द तपा#लाई यस सचूनाप�लाई प]न वा 

बु̂ नको ला8ग दोभाष ेवा अ.य सहायताह& 

चा'हयो भने, कृपया हामीलाई भ.नहुोस।् कल 

गनु�होस:् 1-(855) 899-9600 

 
Cette lettre est importante.  Si vous ne la comprenez pas, apportez-

la a votre bureau local pour recevoir de l’aide.   कल गनु�होस:् 

1-(855) 899-9600 
 
Esta carta es importante.  Si no la entiende, llevela a su  oficina local 

para solicitor ayuda.  कल गनु�होस ्: 1-(855) 899-9600 

 
Ovaj dopis je vazan.  Ukoliko je nerazumljiv za vas onda ga ponesite 

I obratite se lokalnoj kancelariji za pomoc.  कल गनु�होस:् 1-

(855) 899-9600 
 
Barua hii ni muhimu.  Kama huielewi, ichukue, uende nayo katika 

ofisi yako ya karibu kwa msaada zaidi.  कल गनु�होस:् 1-(855) 

899-9600 
 
Dokumentigan ama qoraalkan waa muhiim. Haddii aadan fahmin, waxaad 

u qaadaa xafiiskaaga degaanka si aad caawimaad u hesho.  �� 
���������: 1-(855) 899-9600 

 
;ks nLrkost egÙoiw.kZ NA ;fn rikÃays ;lykÃ cq÷uqHk,u Hkus  eírdks ykfx ;lykÃ vk¶uks LFkkuh; 

dk;kZy;ek fy,j tkuqgksl~A �� ���������: 1-(855) 899-9600 

 
Tpm& Gufp m wef; o nf t a &;= uD;y go nf? oif em ;r vnf v#if / oif .e,fa j r &Hk;c ef; odk@t ult nD& &ef ,la q mi foG m;yg ?   

�� ���������: 1-(855) 899-9600 
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यो भरम.ट मानवीय सेवा Dनकाय, यसका ठेकेदारह& र अनुदान Wाह�ह& ("AHS") ले `सज�ना गरेको वा �ाaत 

गरेको कुनैपDन जानकार� हो जसलाई एकल &पमा तपा#लाई प'हचान गन� �योग गन� स-क.छ (ज4तै तपा#को 

नाम वा सामािजक सुर!ा नMबर), वा तपा#लाई प'हचान गन� तपा#सँग सMब.ध जोbन यो(य अ.य 

जानकार�सँगको संयोजनमा �योग गन� स-क.छ (ज4तै तपा#को आमाको Sववाहपूव�को नाम)। PII को उदाहरणह& 

DनMन छन:्  
 

• नाम 

• सामािजक सुर!ा नMबर 

• ज.म `मDत र ज.मेको 4थान 

• ठेगाना 

• फोन नMबर 

• बायोमे'eक जानकार�, ज4तै औgठा छापह& 

• इमेल ठेगानाह& 

• iेjडट काड� नMबरह& 
 

 

 

 

 

AHS ले मबाट VHC को ला8ग क4ता खालका PII सIकलन गनCछ? 

 

AHS ले तपा#को नाम, ठेगाना, सामािजक सुर!ा नMबर, तपा#को घरेलू आMदानीको Sवषयमा सIघीय कर 

जानकार�, नागlरकता त5याIक, नामांकन अ`भलेखह&, गभा�व4था, वा SवकलाIगता ज4ता जानकार� सIकलन 

गन� स�छ। 
 

AHS ले तपा#का 8च-कmसा अ`भलेखह&, तपा#का 4वा45य 4याहार �दायकह& वा तपा#का बीमा कMपनीह&बाट 

जानकार� सIकलन गनCछैन। VHC मा �Sविnट गlरएको 4वा45य जानकार�, य'द कुनै भएमा, सी`मत हुनेछ र 

तपा#बाट �ाaत गlरनेछ। 
 

मेरो PII सँग AHS ले के गछ�? 
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तपा#लाई वहन यो(य 4वा45य 4याहार बीमामा नाम दता� गराउन म7त गन� AHS ले तपा#को जानकार� 

सIकलन, �योग र भKडारण गनCछ। यसलाई पूरा गन� AHS ले .यनूतम आवBयक PII सIकलन गनCछ। 
 

AHS ले तपा#को PII DनMन काय�ह& गन� �योग गन� स�छ: 
 

• VHC मा Oबioको ला8ग यो(य 4वा45य योजनाह& म�ये एकमा नामांकनको ला8ग यो(यता Dनधा�रण 

गन�; 

• अ.य 4वा45य सुSवधा काय�iमह&को ला8ग यो(यता Dनधा�रण गन�, ज4तै Medicaid;  

• आ8थ�क सहायताको ला8ग यो(यता Dनधा�रण गन�; र 

• गुण4तर Dनय.�ण र सधुाराmमक -iयाकलापह&मा संल(न हुन। 

 

के मेरो PII को wोत केवल म मा� हुनेछु? 

 

अDनवाय� &पमा छैन। AHS ले Medicaid काय�iम वा IRS ज4ता राyयको वा सIघीय त5याIक wोतह&बाट 

केह� जानकार� सIकलन गन� स�छ। प'हचान �माTणत गन� iेjडटको �Dतवेदन 'दने Dनकायह&बाट पDन केह� 

त5याIकह& �योग गlर.छ। 
 

मेरो PII को �योगको Sवषयमा मेरा अ8धकारह& के-के हुन?् 

 

• PII को पहँुच गनC अ8धकार। तपा#ले आफूले प]न स�ने ढाँचामा तपा#को PII को एउटा समयो8चत �Dत 

हेन� वा हा`सल गन�को ला8ग अनुरोध गन� स�नहुु.छ। तपा#को PII लाई असावधानीपूण� &पमा खलुासा 

गlरएको छैन भ.ने कुरा DनिBचत गन�, AHS ले तपा#ले ऊ वा उनीलाई तपा#को PII हा`सल गन� Dन'द�nट 

गनु�भएको छ भ.ने कुरा DनिBचत गन� तपा#को, वा तपा#को PII को ला8ग अनुरोध गlररहेको $यि�तको 

प'हचान �माTणत गछ�। तपा#को PII को एउटा �Dतको ला8ग अनुरोध गन�, कृपया तलको सMपक�  

जानकार� �योग गरेर हा|ो गोपनीयता अ8धकृतलाई सMपक�  गनु�होस।्   
 

• संशोधन गनC अ8धकार। तपा#सँग आ}नो PII को सmयता वा पूण�ता �Dत समयो8चत तlरकाले �Dतवाद 

गनC अ8धकार छ, र य'द तपा#को अनुरोधलाई अ4वीकार गlरयो भने या त गलत जानकार�लाई 

स~याउने वा �Dतवादको `लTखत �माण �4तुत गनC अ8धकार छ।  
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• $यि�तगत Sवक9प चयन गनC अ8धकार। तपा#सँग आ}नो PII को सIकलन, �योग र खलुासाको बारेमा 

सुSवE Dनण�यह& गन� उ8चत अवसर पाउने अ8धकार छ। य'द तपाईसँग आ}नो PII को बारेमा �शनह& 

छन ्भने, कृपया तलको सMपक�  जानकार� �योग गरेर हा|ो गोपनीयता अ8धकृतलाई सMपक�  गनु�होस।्  

 

• PII को सी`मत �योगको अ8धकार। VHC ले तपा#को PII लाई वहन यो(य 4वा45य 4याहार फेला पान� 

र तपा# mयसमा नामां-कत गनC सी`मत उ7ेBयलाई पूरा गन�को ला8ग `सज�ना, �योग र खलुासा गरेको 

हु.छ र यसलाई गैरकाननूी ढIगले भेदभाव गन� �योग गlरँदैन भ.ने कुराको अपे!ा गनC अ8धकार 

तपा#सँग छ। 

 

 

 

 

 

• त5याIकको गुण4तर र पूण�ताको अ8धकार। तपा#सँग तपा#को PII पूण�, सह� र अ�यतन छ, र यसलाई 

अनु8चत ढIगले बद`लएको वा नाश गlरएको छैन भ.ने कुरालाई DनिBचत गन� उ8चत कदमह& चा9ने 

अ8धकार छ। 

 

• थप जानकार�को अ8धकार य'द तपा# आ}नो गोपनीयता अ8धकारको बारेमा थप जानकार� चाहनुहु.छ 

भने, हामीले तपा#को गोपनीयता अ8धकारह&को उ9लIघन गरेका छ� भनेर 8चि.तत हुनहुु.छ भने, वा 

तपा#को PII को पहँुचको बारेमा हामीले गरेको Dनण�यसँग असमथ� हुनहुु.छ भने, तपा#ले हा|ो गोपनीयता 

काया�लयलाई सMपक�  गन� स�नहुु.छ।  

 

यस सूचनाप�का शत�ह& पlरवत�न गनC हा|ो अ8धकार 

 

हामी कुनैपDन समयमा यस सूचनाप�को शत�ह& पlरवत�न गन� स�छ�। य'द हामीले यस सूचनाप�लाई पlरवत�न 

ग� य� भन,े हामीले नयाँ सूचनाप� शत�ह&लाई, नयाँ सूचनाप� जार� गनु� पूव� हामीले `सज�ना गरेको वा �ाaत 

गरेको कुनैपDन जानकार� स'हत हामीले रा2ने सब ैवा तपा#को जानकार�को ला8ग �भावशाल� बनाउन स�छ�।  

हामी कुनैपDन नयाँ सूचनाप�लाई हा|ो वेबसाइटमा जार� गनCछ�। तपा#ले गोपनीयता काया�लयमा सMपक�  गरेर 

पDन कुनैपDन नयाँ सूचनाप� हा`सल गन� स�नहुु.छ। 
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तपा#सँग भएको कुनैपDन अपील गनC अ8धकारह& स'हत, यस सूचनाप� वा तपा#को PII अ8धकारह&को बारेमा 

कुनैपDन �Bनह&को ला8ग कृपया DनMनमा सMपक�  गनु�होस:् 
 

VHC कल से.टर 

फोन�वारा(855) 899-9600 मा, वा 

इमेल�वारा AHS.PrivacyandSecurity@State.vt.us मा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


