
Ծնողների համաձայնություն ֆիզիկական ներկայությամբ և հեռահաղորդակցությամբ խմբակային
խորհրդատվության համար

Ես, ներքոստորագրյալս, ընդունում և համաձայնում եմ, որ իմ երեխան ____________________________,
ID#__________________, խորհրդատվական ծառայություններ ստանա Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի
կողմից՝ նշանակված հոգեկան առողջության մատակարարի կողմից ֆիզիկական ներկայությամբ կամ հեռահաղորդակցությամբ։
Ես հասկանում եմ, որ նշանակված ծառայության մատակարարը կամ վկայագրված է, կամ գրանցված մասնագետ է, կամ
պրակտիկանտ:

Գաղտնիություն

Օրենքի համաձայն, պատասխանատու չափահասը (անչափահասի ծնողը, խնամակալը կամ խնամատարը) և անչափահասներն
ունեն գաղտնիության իրավունք, և ծառայություններ մատուցողներին արգելվում է առանց գրավոր թույլտվության
բացահայտել բուժական նիստերում ընդգրկված տեղեկությունները: Այնուամենայնիվ, կան որոշակի բացառություններ
գաղտնիության հարցում, որոնք պահանջվում են գործող օրենքներով և մասնագիտական էթիկայի չափանիշներով: Երեք
պարագաները, երբ գաղտնիությունը պետք է անտեսվի առանց թույլտվության, հետևյալն են․

1. Եթե բացահայտվում են ֆիզիկական, սեռական կամ զգացմունքային բռնության կամ անտեսման մասին
տեղեկություններ:

2. Եթե ծառայություն մատուցողը կարծում է, որ անչափահասն իրեն կամ ուրիշին վնաս հասցնելու վտանգի տակ է։
3. Ի պատասխան իրավական միջնորդության։

Ներքոստորագրյալը հասկանում է.

1. Ես հասկանում եմ, որ այս համաձայնությունը վերաբերում է ֆիզիկական ներկայությամբ և/կամ
հեռահաղորդակցության միջոցով մատուցվող ծառայություններին: Կարիքից ելնելով՝ ծառայություն մատուցողը
ֆիզիկական ներկայությամբ ծառայություն մատուցելուց կարող է անցնել հեռահաղորդակցության ձևին և
ընդհակառակը՝ առանց բուժման համար լրացուցիչ համաձայնության:

2. Ես հասկանում եմ, որ ես իրավունք ունեմ ցանկացած պահի սառեցնել կամ չեղյալ համարել իմ համաձայնությունը,
ինչը չի ազդի ապագա խնամքի կամ բուժման իրավունքների վրա:

3. Ես վկայում եմ, որ գտնվում եմ Կալիֆոռնիա նահանգում և հեռահաղորդակցությամբ անցկացվող խորհրդատվության
բոլոր նիստերի ընթացքում կգտնվեմ Կալիֆոռնիա նահանգում:

4. Ես հասկանում եմ, որ հեռահաղորդակցության օգտագործման հետ կապված հնարավոր սահմանափակումներ կան:
Որոշ դեպքերում տեղեկատվությունը կարող է բավարար չլինել (օրինակ՝ պատկերների ցածր որակ)՝
խորհրդատվական նիստը պատշաճ կերպով անցկացնելու համար:



5. Ես հասկանում եմ, որ իմ երեխան կարող է օգուտ քաղել ֆիզիկական ներկայությամբ կամ հեռահաղորդակցությամբ
խորհրդատվությունից, սակայն արդյունքները չեն կարող հաստատ կամ երաշխավորված լինել:

6. Եթե ձեր երեխան զգում է կլինիկական արտակարգ իրավիճակ (այսինքն՝ ինքնասպանության/ սպանության
գաղափարներ կամ փորձեր, խուճապի նոպա և այլն) դպրոցական ժամերից հետո, երեկոյան ժ․ 5:00-ից հետո,
խնդրում ենք զանգահարել 911 կամ դիմել մոտակա շտապ օգնության կայան (Գլենդելի Adventist Health
հիվանդանոց, Գլենդելի Memorial հիվանդանոց)՝ օգնություն ստանալու համար:  Դուք կարող եք նաև զանգահարել
Ինքնասպանությունների կանխարգելման համազգային կյանքի գծին 1.800.273-8255 հեռախոսահամարով, անվճար
24-ժամյա թեժ գծի աջակցություն ստանալու համար, կամ Դեռահասների գիծ՝ (310)855-HOPE կամ (800)
TLC-TEEN (անվճար ողջ երկրում) կամ տեքստ ուղարկեք «TEEN» 839863 հեռախոսահամարին:

7. Ես հասկանում եմ, որ վտանգ կա, որ ինձ մոտ գտնվող որևէ մեկը կարող է լսել ինձ, եթե ես հեռահաղորդակցության
ծառայություններին մասնակցելիս առանձին սենյակում չլինեմ: Ես պատասխանատու եմ (1) ապահովել անհրաժեշտ
համակարգիչը, հեռահաղորդակցության սարքավորումները և համացանցի հասանելիությունն իմ
հեռահաղորդակցության նիստերի համար, և (2) տրամադրել բավարար լուսավորությամբ և առանձնացած տեղ, որը
հեռահաղորդակցության նիստի ընթացքում զերծ կլինի շեղող և խանգարող հանգամանքներից: Ծառայություն

մատուցողի պատասխանատվությունն է՝ նույնն անել իրենց կողմից:
8. Ես հասկանում եմ, որ հեռահաղորդակցության միջոցով կամ ֆիզիկական ներկայությամբ կամ փոխշփումների

արդյունքում անձնական ճանաչելի պատկերների կամ տեղեկության փոխանցումը հետազոտողներին կամ այլ
սուբյեկտներին չպետք է տեղի ունենա առանց իմ գրավոր համաձայնության:

Ես կարդացել և հասկացել եմ վերը ներկայացված տեղեկությունն անձնական ներկայությամբ և հեռահաղորդակցությամբ
խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ և սույնով տալիս եմ իմ տեղեկացված համաձայնությունը:

_________________________ _________________________ ____________
Ծնողի/խնամակալի անունը տպատառերով Ծնողի/խնամակալի ստորագրություն Ամսաթիվ

________________________________________ ________________________
Ծնողի/խնամակալի Հասցե (Փողոց, քաղաք, ինդեքս) Ծնողի/խնամակալի հեռախոսահամար

_________________________ _________________________ ____________
Ծնողի/խնամակալի անունը տպատառերով Ծնողի/խնամակալի ստորագրություն Ամսաթիվ

_________________________________________ ________________________
Ծնողի/խնամակալի Հասցե (Փողոց, քաղաք, ինդեքս) Ծնողի/խնամակալի հեռախոսահամար

Ծանուցում հաճախորդներին. Վարքագծային գիտությունների խորհուրդը (BBS) ընդունում և արձագանքում է գործնականում մատուցված
ծառայությունների վերաբերյալ բողոքներին (ամուսնության և ընտանեկան թերապևտներ, կլինիկական սոց․ աշխատողներ, արհեստավարժ
կլինիկական խորհրդատուներ կամ կրթության բնագավառի վկայագրված հոգեբաններ): Դուք կարող եք կապվել BBS-ի հետ առցանց՝
www.bbs.ca.gov կամ զանգահարելով (916)574-7830 հեռախոասահամարով։

http://www.bbs.ca.gov/

