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ՀԵՌԱԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՄ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊՈՎ ԽՄԲԱՅԻՆ ՆԻՍՏԵՐ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

COVID-19-ի տարածումը նվազագույնի հասցնելու համար, GUSD-ին ժամանակավորապես օգտագործում է 

հեռաառողջությունը (telehealth) (տեսալսողական ինտերակտիվ հեռահաղորդակցություն) և հեռախոսակապը, 

որպեսզի շարունակվի մեր հաճախորդների խմբային նիստերի տրամադրումը։ Այս համաձայնության նպատակն է 

հաճախորդին տրամադրել տեղեկություններ, որոնք կարևոր են հաշվի առնել, երբ որոշում է կայացվում մասնակցել 

հեռահաղորդակցության կամ հեռախոսակապի միջոցով խմբային նիստերին։ 
 

Ձեր անվան սկզբնատառերը դրեք յուրաքանչյուր ստորաբաժնում, հաստատելու համար, որ դուք քննարկել եք այն 

հաճախորդի հետ։ 
 

      ________  Խմբային նիստերը կանցկացվեն օգտագործվելով հաստատված և ապահով ծրագրեր, բայց չկա ոչ մի 
երաշխիք, որ այս ծրագրակազմը լիովին չձախողված լինի։ Ինչպես ցանկացած տեխնոլոգիայի դեպքում, 
այստեղ ևս կա տեղեկությունները տարածվելու հնարավորություն, ինչը կազդի ձեր անձնական 
տվյալների գաղտնիության վրա։ 

          

     _______  Քանի որ դուք մասնակցելու եք հեռակա կարգով նիստերին, մենք չենք կարող երաշխավորել ձեր 

անձնական տվյալների գաղտնիութունը։ Ձեր և մյուս խմբի անդամների առանձնությունն ու 

գաղտնիությունը անձեռնամխելի դարձնելու համար, մենք խնդրում ենք, որ`  
 

▪ Մեկուսացվեք սենյակում, որտեղ ուրիշ մարդիկ չկան, և որտեղ խանգարումները (օրինակ` այլ 

մարդիկ գալիս են սենյակ կամ լսում են ինչ եք խոսում մյուս սենյակում) հնարավորինս 

նվազագույնի հասցնել։ 

▪ Օգտագործեք ականջակալներ` սահմանափակելու ուրիշների կողմից ձեր գաղտնի 

տեղեկությունները լսելու հնարավորությունը։  

▪ Ձեռնպահ մնացեք մյուս խմբի անդամների ազգանուններն օգտագործելուց։ 

 ________       Կիրառվում են խմբային նիստերի գաղտնիության պահպանման բոլոր կանոնները։  

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով որ այլ հաճախորդներ կամ ընտանիքի անդամներ նույնպես 
մասնակցում են հեռակա վայրից, հնարավոր է, որ ձեր գաղտնիությունը չպահպանվի, եթե մյուս 
անդամները ապահով տարածքում չլինեն։ 
 

 ________ Այս նիստերը չեն տեսագրվելու/ձայնագրվելու մեր կողմից (GUSD)։ Դուք նաև չպետք է օգտագործեք  
տեսագրման/ձայնագրման որևէ սարք` նիստերի ընթացքում։  

 

________ Դուք իրավունք ունեք որևէ ժամանակ չեղարկել ձեր համաձայնությունը` հեռաառողջության կամ 

հեռախոսակապի միջոցով խմբային նիստերին մասնակցելու համար, և դա չի ազդի այլ  

խնամքի/բուժման ձեր իրավունքի վրա։ 
   

    Հաճախորդը հասկանում է վերը նշված առաջարկությունները և բանավոր համաձայնում է ընդունել  խմբային 

նիստերը հեռաառողջության և հեռախոսակապի միջոցով, բայց չի ստորագրում այս համաձայնությունը COVID19-ի 

հանրային առողջապահական ճգնաժամի պատճառով իրագործվող ընթացակարգերի։ 
 

____________________________________                 _________________________________________  

Թերապևտի անունը և ստորագրությունը                                  Ծնողի/Խնամակալի անունը և ստորագրությունը                                  
 

Այս գաղտնի տեղեկությունը տրամադրվում է ձեզ նահանգային և դաշնային օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն, ներառյալ բայց ոչ 

սահմանափակվելով միայն բարօրության  և հաստատությունների օրենսգրքով, քաղաքացիական օրենսգրքով և HIPAA-ի գաղտնիության 

ստանդարտներով։ Այս տեղեկատվության կրկնօրինակումը արգելվում է հետագա բացահայտման համար առանց հաճախորդի/լիազոր 

ներկայացուցչի նախնական գրավոր թույլտվության, ում պատկանում է, եթե չի արգելվում օրենքով։ 
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