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COVID-19-ի տարածումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով GUSD-ն ժամանակավորապես օգտագործում է 

հեռաառողջություն (telehealth) (փոխգործուն տեսալսողական հեռահաղորդակցություն) և հեռախոսակապ` մեր 

հաճախորդներին խմբային խորհրդատվական դասընթացներ տրամադրելու համար: Այս համաձայնության 

նպատակն է հաճախորդին տրամադրել իր համար կարևոր տեղեկություններ որոշում կայացնելու համար՝ 

մասնակցե՞լ հեռաառողջության կամ հեռախոսակապի միջոցով խմբակային խորհրդատվական դասընթացներին, 

թե ոչ։  

Ձեր անվան/ազգանվան սկզբնատառերը դրեք յուրաքանչյուր մասնաբաժնում՝ ի հաստատումն, որ 

հաճախորդի հետ քննարկել եք․  

 

 Զայրույթի կառավարում  Բռնարարք/Կիբեռբռնություն  Հաղթահարելու հմտություններ Վիշտ և կորուստ                         

 Գիտակցվածություն          Հետաքրքրվածություն              Ինքնագնահատական             Այլ                          

  ________ Խբակային դասընթացները կանցկացվեն հաստատված անվտանգ հարթակներում, բայց հնարավոր չի 

երաշխավորել այս ծրագրաշարի լիակատար պաշտպանվածությունը: Ինչպես ցանկացած 

տեխնոլոգիայի օգտագործման դեպքում, հնարավորություն կա, որ տեղեկատվությունը կարող է 

տարածվել, ինչը կանդրադառնա ձեր անձնական տվյալների գաղտնիության վրա։  

          

   _______   Քանի որ դասընթացներին մասնակցելու եք հեռահար տարբերակով՝ մենք չենք կարող երաշխավորել 

ձեր գաղտնիության պահպանումը: Ձեր կամ խմբի անդամների գաղտնիության վերահսկողությունն 

ուժեղացնելու համար ձեզ խնդրում ենք. 

                      

▪ Գտնվեք մի առանձին վայրում, որտեղ ուրիշ մարդիկ չկան, և որտեղ խանգարող 

հանգամանքները (օրինակ՝ մյուսների սենյակ մտնելը կամ մեկ այլ սենյակից ձեզ լսելը) 

հնարավորինս նվազեցված են: 

▪ Ուրիշների կողմից գաղտնի տեղեկատվություն լսելու հնարավորությունը 

սահմանափակելու համար օգտագործեք ականջակալներ  

▪ Ձեռնպահ մնացեք խմբի մյուս անդամների ազգանուններն օգտագործելուց 

________ Խմբակային դասընթացների գաղտնիության բոլոր կանոնները կգործեն, եթե աշակերտը չի 
ցուցաբերել ֆիզիկական, սեռական կամ զգացմունքային ոտնձգություն և/կամ անտեսում: 
Աշակերտն իրեն կամ ուրիշներին վնասելու վտանգ է ստեղծում: 

 
___________    Այս դասընթացները չեն ձայնագրվելու մեր կողմից (GUSD)։ Դասընթացի ընթացքում դուք ևս 

 չպետք է օգտագործեք ձայնագրման որևէ ծրագրակազմ:  
  

________Դուք ցանկացած պահի իրավունք ունեք դադարեցնել կամ ետ վերցնել խմբակային ձեր 

 դադսընթացին հեռաառողջության կամ հեռախոսակապի միջոցով մասնակցելու 

համաձայնությունը, և դա չի ազդի ձեր իրավունքների վրա: 

 

    Հաճախորդը հասկանում է վերոնշյալ խորհուրդները և բանավոր համաձայնություն է տվել խմբակային 

դասընթացներին հեռաառողջության և հեռախոսակապի միջոցով մասնակցելուն, բայց չի ստորագրում այս 

համաձայնությունը COVID19 հանրային առողջության ճգնաժամի գործող ընթացակարգերի պատճառով:  

 ________________________________________       _______________________________________________  
Թերապևտի անուն/ազգանունը և ստորագրությունը        Ծնողի/խնամակալի անուն/ազգանունը և ստորագրությունը  
  
Այս գաղտնի տեղեկատվությունը տրամադրվում է ձեզ` համաձայն նահանգային և Դաշնային օրենսդրության և կանոնակարգերի, ներառյալ, բայց 
չսահմանափակվելով միայն գործող Բարօրության և հաստատությունների օրենսգրքով, Քաղաքացիական օրենսգրքով և HIPAA- ի գաղտնիության 
չափանիշներով: Այս տեղեկատվության կրկնօրինակումը հետագա տարածման նպատակով արգելվում է՝ առանց հաճախորդի/լիազոր 
ներկայացուցչի, ում վերաբերում է, նախնական գրավոր թույլտվության, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

 


