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ՀԵՌԱԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ` ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Այսու տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ երեխաս` __________________________________ -ը, ID-ի 

համար`___________ մասնակցի հեռաառողջության (telehealth) միջոցով մտային առողջապահության 

խորհրդատվության ծառայություններին` նշանակված Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 

կողմից։ 

 

Ես հասկանում եմ, որ հեռաառողջության խորհրդատվությունը կատարվում է հոգեբանական խնամք 

մատակարարողի հետ (թերապևտ, սոցիալական աշխատանքի գործավար ուսանող, ամուսնության և 

ընտանեկան հարցերի թերապևտ ուսանող, և կամ դպրոցի խորհրդատու ուսանող) համակարգչային 

տեսահաղորդակցությամբ և կամ հեռախոսակապով։ Օգտագործված էլեկտրոնային համակարգերը 

կներառեն ցանցային և ծրագրային ապահովման անվտանգության կանոններ` աշակերտների ինքնության 

գաղտնիությունը պաշտպանելու համար։ Տեսագրման/Ձայնագրման որևէ սարքի օգտագործումը չի 

թույլատրվելու հոգեբանական խնամք մատակարարողի, աշակերտի կամ ծնողի/խնամակալի կողմից։ 

 

Կան հավանական սահմանափակումներ, որոնք կապված են հեռաառողջության խորհրդատվության հետ։ 

Որոշ դեպքերում փոխանցված տեղեկությունները կարող են բավարար չլինել (օրինակ` նկարների վատ 

ցուցադրում), հետևաբար, դա չի լինի նույն փորձառությունը ինչպիսին է դեմ առ դեմ թերապիայի նիստերը, 

որը նախկինում տրամադրվում էր ձեր երեխային` դպրոցում։ 

 

Ստորագրելով այս թեթիկը, ես հաստատում և հասկանում եմ հետևյալը. 

  

1. Ես հասկանում եմ, որ մտավոր առողջության մասին գաղտնապահություն պաշտպանող օրենքները 

վերաբերում են նաև հեռաառողջության միջոցով խորհրդատվության։ 

 

2. Ես հասկանում եմ, որ իրավունք ունեմ ցանկացած պահին չեղարկել հեռաառողջության միջոցով 

խորհրդատվության իմ համաձայնությունը` առանց ազդելու իմ երեխայի հետագա խնամքի կամ 

բուժման իմ իրավունքին։  

 

3. Ես հաստատում եմ, որ գտնվում եմ Կալիֆորնիայի նահանգում և ներկա կլինեմ Կալիֆորնիայի 

նահանգում տեղի ունեցող բոլոր նիստերին։ 

 

4. Հեռաառողջության միջոցով խորհրդատվության նիստերը գաղտնի կմնան, բացառությամբ եթե 

աշակերտը բացահայտի որ` 

 

ա․ Ֆիզիկական, սեռական կամ հուզական բռնություն և/կամ անտեսում է տեղի ունեցել։ 

բ․ Աշակերտը գտնվում է իրեն կամ ուրիշներին վնասելու վտանգի տակ։ 

 

5. Ես հասկանում եմ, որ Հեռաառողջության խորհրդատվության նիստերը կարող են օգտակար 

հանդիսանալ ինձ, բայց ոչ մի արդյունք չի կարող երաշխավորվել կամ հավաստիացվել:  

 

Ես կարդացել և հասկացել եմ վերը նշված հեռաառողջության միջոցով խորհրդատվական 

ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկությունները և այսու տալիս եմ իմ տեղեկացված հանաձայնությունը։ 

 

Ծնողի/Խնամակալի անունը` ______________________________________________     

Ծնողի ստորագրությունը` ________________________________________________  

Ամսաթիվը `_____________________________________________________________  

Աշակերտների առողջության համար 

ծառայություններ 

Դկտր. Ilin Magran՝ Տնօրեն 


