
 

Lifespan’s Summary Notice  

Of Privacy Practices ─ Cambodian 

សេចកតជីនូដណំងឹេសងេបលែហ្វសេេន (Lifespan’s Summary Notice)  
ននការអនវុត្តេទិ្ធឯិកជន (Privacy Practices) 

 

េមូសមើែសេចកតជីនូដំណងឹអពំេីទិ្ធឯិកជនលដែបានភ្ជា ប់ជនូេម្រាបស់េចកតែីមអតិ្េខំាន់ៗ  
 
កមមវិធីលែហ្វសេេន Lifespan និងនដគូរបេ់ខ្លួន ម្រត្វូបានទាមទារសោយចាប់េហ្ព័នធសដើមបីផ្តែ់ជូនសេចកតជីូន ដំណឹង អំពីេិទ្ធិឯកជនលដែពិពណ៌នាអំពីថាសត្ើ ព័ត្៌ានសវជាសាស្តេត នងិលែទំាេុខ្ភ្ជព 
លដែសយើងខ្្ញំរកាទ្កុអំពី សោកអនក អាចម្រត្ូវបានសម្របើម្របាេ់ និងផ្សពវផ្ាយយ៉ា ងដូចសមតច។ ព័ត្៌ានេុខ្ភ្ជពលដែបានការពាររបេ់សោកអនក ជាព័ត្៌ានេាា ត្់។ សេចកតីជនូដំណឹងសនេះពិពណ៌នារាែ់ការសម្របើម្របាេ់ 

និងការផ្សពវផ្ាយលដែសយើងខ្្ញំទ្ទ្ួែបាន េិទ្ធិអនុញ្ញា ត្ សដើមបីសរៀបចំេិទ្ធិសោកអនក និងកាត្ពវកិចចសយើងខ្្ញំសម្រកាមចាប់សនេះ។ 
 

ការសម្របើម្របាេ ់នងិការផ្សពវផ្ាយ៖ 
សម្រកាមសាា នភ្ជពសផ្សងៗលដែសយើងខ្្ញំអាចសម្របើម្របាេ់ព័ត្៌ានសវជាសាស្តេតរបេ់សោកអនក សោយគ្មម នការទ្ទ្ួែ ការអនុញ្ញា ត្េិទ្ធិរបេ់សោកអនកជាមុន។ ឧទាហ្រណ៍ សោកអនកអាចសម្របើម្របាេ់ព័ត្៌ានសនេះ សដើមបី៖ 

 ផ្តែ់ជូនសោកអនកនូវការពាបាែ,  

 ធានាគុណភ្ជពននការលែទំាេុខ្ភ្ជពសោកអនក, 
 សធវើវិកក័យបម្រត្ និងម្របមូែការបង់ម្របាក់េម្រាប់សេកមកមមនានាលដែបានផ្តែ់ជូនសោកអនក, ឬ 
 រាយការណ៍អំពីជំងឺឆ្លង អំសពើហឹ្ងាកនញងម្រគួសារ ឬអំសពើបទ្ឧម្រកិដឋ។ 

 

កនញងករណីសផ្សងៗសទ្ៀត្ លដែសយើងខ្្ញំអាចសម្របើម្របាេ់ព័ត្៌ានសវជាសាស្តេតរបេ់សោកអនក ប៉ាុលនតសោកអនកានឱកាេ សដើមបមីិនយែ់ម្រពម៖ ឧទាហ្រណ៍ ែុេះម្រាលត្សោកអនកមិនយែ់ម្រពម៖ 
 សេៀវសៅស ម្ េះ អាេយោឋ ន សែខ្ទ្ូរេ័ពទមនទីរសពទ្យ នឹងរាប់បញ្ចូែព័ត្៌ានលដែាន កំណត្់អំពីសោកអនក ដូចជាសែខ្បនទបម់នទីរសពទ្យ ឬ 
 សយើងខ្្ញំអាចសចញផ្ាយព័ត្៌ាន លដែបានអនុញ្ញា ត្េិទ្ធិសម្រកាមចាប់អំពីសាា នភ្ជពរបេ់សោកអនក ចំសពាេះម្រកញមម្រគួសារ និងមតិ្តភ័កតិលដែពាក់ព័នធ ឬលដែជួយបង់ម្របាក់េម្រាប់ការលែទំាេុខ្ភ្ជព សោកអនក។ 

 

ឧទាហ្រណ៍ទាំងសនេះ ម្រគ្មន់លត្ពនយែ់សោយសម្របើរូបភ្ជព។ េម្រាបក់ារពិពណ៌នាសពញសែញ េូមសមើែសេចកតីជូន ដំណឹងលដែបានភ្ជា ប់ជូន។   
 េទិ្ធសិោកអនក៖ 
សៅខ្ណៈសពែការកំណត្់ម្រារបាយការណ៍លដែសយើងខ្្ញំរកាទ្ុកលដែជាកមមេិទ្ធិចំសពាេះសយើងខ្្ញំសនាេះ សោកអនកាន េិទ្ធិយ៉ា ងសម្រចើនទាក់ទ្ងនឹងព័ត្៌ានកនញងកំណត្់ម្រារបាយការណ៍សនេះ។ ឧទាហ្រណ៍ សោកអនកានេិទ្ធិសដើមបី៖ 

 លកត្ម្រមូវ ប៉ាុលនតមិនែុបសោែព័ត្៌ានសនេះ  
 សម្រជើេសរើេយកទ្ីកលនលង និងរសបៀបលដែពត័្៌ានម្រត្ូវសផ្្ើសចញសៅសោកអនក និង  
 ទ្ទ្ួែបញ្ាីស ម្ េះការផ្សពវផ្ាយព័ត្៌ានលដែមនិលមនជាទ្ាល ប់លដែបានសធវើស ើងចំសពាេះព័ត្៌ានសនេះ។ 

 

ម្រគប់េិទ្ធិទំាងសនេះ ម្រត្ូវបានកំណត្់ចសំពាេះការសែើកលែងខ្លហ្លដែម្រត្ូវបានពិពណ៌នាកនញងសេចកតីជនូដំណឹង លដែបាន ភ្ជា ប់ជូន។  



ឯកសារភ្ជា ប ់B 
 
កាត្ពវកចិចសយើងខ្្ញ៖ំ 
សយើងខ្្ញំម្រត្ូវបានសគទាមទារឱយផ្តែ់ជនូសោកអនកនូវសេចកតីជនូដំណងឹអំពីេិទ្ធិឯកជន សហ្ើយសគ្មរពាមែកេខ្ណឌ  របេ់កម។ សយើងខ្្ញអំាចលកត្ម្រមូវសេចកតជីូនដំណឹងសនេះមតងាក ែ។ សយើងខ្្ញំរកាេិទ្ធិសដើមបីសរៀបចំសេចកតីជូនដំណឹង 
លដែលកត្ម្រមូវ ឬលដែផ្លល េ់បតូរម្របកបសោយម្របេិទ្ធភ្ជពេម្រាប់ព័ត្ា៌នសវជាសាស្តេតសយើងខ្្ញំានរួចមកសហ្ើយអំពី សោកអនក ក៏ដចូជាពត័្៌ានសផ្សងសទ្ៀត្លដែសយើងខ្្ញំទ្ទ្ួែបាននាសពែអនាគត្។  
 
បនាទ ប់ពីការពិនិត្យសមើែស ើងវិញសេចកតីជូនដំណឹងសនេះ ម្របេិនសបើសោកអនកានេំណួរ ឬទាមទារព័ត្៌ានបលនាម សទ្ៀត្សនាេះ េូមសៅទ្ូរេ័ពទមកមនទីរសពទ្យសាខា Affiliate Hospital លដែបានោត្់ាំង 
ភ្ជន ក់ងារេិទ្ធិឯកជន Privacy Officer ាមសែខ្ទ្ូរេ័ពទខាងសម្រកាម ឬទាក់ទ្ងមកភ្ជន ក់ងារេិទ្ធិឯកជនេម្រាបក់មមវិធីលែហ្វសេេន Lifespan Privacy Officer។ 
 
   

Rhode Island Hospital  401-444-4560 
  
The Miriam Hospital/LPG  401-793-2910 
  
Newport Hospital  401-845-1545 ឬ 845-1152 

  
Bradley Hospital  401-432-1129 
  
Gateway Healthcare 401-724-8400 
  
Lifespan Privacy Officer  401-444-4728 
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Data Efetiva 
ថ្ងៃទ ី29 ខែមនីា ឆ្ន ាំ 2015 

Lifespan 

Joint Privacy Notice ─ Cambodian 

កម្មវធីិលែហ្វស្ពេន Lifespan 

ស្ពចកតជូីនដំណឹងអំពីពិទ្ធឯិកជនរមួ្ 
 
ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះពិពណ៌នាថាស្តើពត័ម៌ានស្វជជសាស្តពតអំពីស្ោកអនកអាចត្តូវបានស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយ 
យ៉ា ងដូចស្ម្តច ស្ហ្ើយថាស្តើស្ោកអនកអាចចូែស្ត្រើពត័ស៌្នេះយ៉ា ងដូចស្ម្តច។ ពូម្អានស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ
ស្ោយត្រុងត្រយត័ន។ 
 
ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះពិពណ៌នាត្រស្េទ្ពត័ម៌ានស្វជជសាស្តពតលដែស្យើងខ្ញ ំត្រម្ូែអំពសី្ោកអនក (ឬកូនស្ោកអនក ឬជនស្ៅស្ត្ោម្អាណា 
ពាបាែររព់តញោោរ) ជាម្យួអនកលដែពត័ម៌ានស្នាេះ អាចត្តូវបានលចកចាយ ស្ហ្ើយោរោរពារលដែស្យើងខ្ញ ំមានោរកំណត ់
ត្តឹម្ត្តវូស្ដើម្បោីរពារពត័ម៌ានស្នេះ។ ស្ោកអនកមានពិទ្ធិចំស្ពាេះភាពពមាា តន់នពត័ម៌ានស្វជជសាស្តពត និងពត័ម៌ានលែទពំញខភាពស្ោកអនក។ 
ត្រពិនស្រើស្ោកអនកមានពំណួរស្ផ្សងៗអំពីស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ ពូម្ទកទ់្ងម្កភាន ក់ងារពិទ្ធិឯកជនពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វពេន 
Lifespan Privacy Officer ឬភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan Affiliate Privacy Officers 
តាម្ស្ែខទូ្រព័ពទ និង/ឬអាពយោា នលដែស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់នឯកសារស្នេះ។ 
 

1. ស្តើស្យើងខ្ញជំាអនកណា 
ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះពិពណ៌នាអំពីោរអនញវតតពិទ្ធិឯកជនននសាជីវកម្មននកម្មវធិលីែហ្វពេន Lifespan Corporation 

(“Lifespan”) និងោរចូែរមួ្កម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan លដែរស្ងកើតត្រពន័ធលែទពំញខភាពកម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan 

healthcare system។ ស្យើងខ្ញ ំស្ជឿជាកថ់ាវាជាអតថត្រស្យជនន៍នោរលែទអំនកជំងឺ ដែ៏អរំផ្ញតស្ដើម្បសី្ធវើឱ្យមានពតងោ់រអនញវតត 
ពិទ្ធិឯកជនស្ៅត្ររអ់ងគភាពននកម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan entities ទងំអព់។ អងគភាពនានាលដែស្រៀរចំកម្មវធិលីែហ្វពេន 
Lifespan មានដូចខាងស្ត្ោម្៖   
 

Rhode Island Hospital
 

Hasbro Children’s Hospital, A Division of Rhode Island Hospital 

The Miriam Hospital 

Newport Hospital 

Emma Pendleton Bradley Hospital 

NHCC Medical Associates, Inc. 

Lifespan Physician Group, Inc. 

Gateway Health Care, Inc. 

Gateway Professional Group, Inc. 

The Autism Project
 

RIH Ventures 

Lifespan Pharmacy, LLC 

Radiosurgery Center of Rhode Island
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ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះកព៏ិពណ៌នាអំពីោរអនញវតតពិទ្ធិឯកជនលដែអនញវតតចំស្ពាេះអនកជំនាញលែទពំញខភាព និងរញរគែស្ផ្សងៗ 
ស្ទ្ៀត ដូចជាស្វជជរណឌិ ត និងរិោនញរោា កឬរិោនញរោា យិោ និងរញរគែិកគ្នតំ្ទ្ររព់ពួកស្រ ស្ៅស្ពែពួកស្រកំពញងផ្តែ់ជូន 
ស្ពវាកម្មនានាជាម្យួនឹងអងគភាពននកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan entities ផ្ងលដរ។ 
 

2. ោរពនាររព់ស្យើងខ្ញទំកទ់្ងនឹងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ 
 

ស្យើងខ្ញ ំយែ់ថា ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ជាធម្មតាពស្តត ចំស្ពាេះពត័ម៌ានទកទ់្ងនឹងស្វជជសាស្តពត និងោរលែទ ំ
ពញខភាពអំពីស្ោកអនក រឺជាែកខណៈរញរគែ ស្ហ្ើយត្តូវរកាទ្ញកជាពមាា ត។់ ស្យើងខ្ញ សំ្រតជ្ាចិតតចំស្ពាេះោរោរពារពត័ម៌ានស្នេះ។ 
 

ស្យើងខ្ញ ំរស្ងកើត និងរកាទ្ញកកំណតត់្តារបាយោរណ៍អំពីោរលែទពំញខភាព និងស្ពវាកម្មនានា លដែស្ោកអនកទ្ទ្ួែបានពី 
ស្យើងខ្ញ ំ និងពីអងគភាពស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត លដែចូែរមួ្កនញងោរលែទពំញខភាព។ ពត័ម៌ានស្នេះ រមួ្មានពត័៌មានស្វជជសាស្តពត  និង 
ពត័ម៌ានកំណតអ់តតពញ្ញា ណទាលទ ែ់ខនួន លដែស្យើងខ្ញ សំ្ត្រើត្បាព់ស្ដើម្បសី្ធវើវកិកយរត្តរិតែញយពត្មារោ់រលែទពំញខភាពស្ោកអនក 
Lifespan ត្តូវោរកំណតត់្តារបាយោរណ៍ស្នេះ ស្ដើម្បផី្តែ់ជូនស្ោកអនកនូវោរលែទពំញខភាពលដែមានរញណភាព និងស្គ្នរព 
តត្ម្ូវោរទម្ទរតាម្ចារជ់ាក់ោក។់ ស្យើងខ្ញ ំរកាទ្ញក និងត្ររត់្រងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក 
ជាអាទ្ិភាពស្ៅកនញងកំណតត់្តារបាយោរណ៍ពញខភាពតាម្ស្អឡិកត្តូនិក Electronic Health Record ស្ទេះជាស្យើងខ្ញ ំ 
អាចរកា និងត្ររត់្រងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកម្យួចំនួនស្ៅកនញងទ្ត្ម្ង់ជាត្កោពលតរ៉ាញស្ណាណ េះ។ 
 

ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះនឹងត្បារស់្ោកអនកអំពីកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan តាម្រស្រៀរនានា លដែស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយ 
ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនក។ ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះកព៏ិពណ៌នាអំពីពិទ្ធិ និងោតពវកិចចជាក់ោករ់រព់ 
ស្ោកអនកលដែស្យើងខ្ញ ំមាន លដែពាកព់ន័ធនឹងោរស្ត្រើត្បាព់ និងោរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានស្នេះផ្ងលដរ។  ជាទូ្ស្ៅកម្មវធិី 
លែហ្វស្ពេន Lifespan នឹងត្តូវពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកស្ោយលផ្អកស្ែើចាររ់ដា និងពហ្ពន័ធ។ 
ចំស្ពាេះវសិាែភាពចាររ់ដា លដែមានកត្ម្តិតឹងរញងឹជាងចារព់ហ្ពន័ធលែស្ទ្ៀត ស្យើងខ្ញនំឹងស្គ្នរតាម្ចាររ់ដា លដែកត្ម្តិ 
តឹងរញងឹលែម្ស្ទ្ៀត។ 
 

ស្យើងខ្ញ ំត្តូវបានទម្ទរស្ោយចារស់្ដើម្ប៖ី   
 រកាទ្ញកពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនកជាែកខណៈឯកជន; 
 ផ្តែ់ជូនស្ោកអនកនូវស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ អំពីោតពវកិចចត្ពរចារ ់និងោរអនញវតតិពិទ្ធិឯកជនររព់ស្ោកអនក; និង 
 ស្គ្នរពតាម្ែកខខណឌ នានាពតីពីស្ពចកតីជូនដំណឹង លដែរចចញរបននកំពញងលតអនញវតត។ 

 

3. ស្តើស្យើងខ្ញអំាចស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនកឬស្ទ្ 
ចំណាតថ់ាន កខ់ាងស្ត្ោម្ស្នេះពិពណ៌នា និងផ្តែ់ជូនឧទហ្រណ៍នានាអំពីវធិីសាស្តពតខញពៗគ្នន  លដែស្យើងខ្ញ ំទ្ទ្ួែបានពិទ្ធិ 
អនញញ្ញា ត ឬត្តូវបានស្រទម្ទរឱ្យស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកស្ោយគ្នម ន 
ោរស្ពនើពញំោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកជាម្ញន ឬោរផ្តែ់ជូនស្ោកអនកនូវឱ្ោពស្ដើម្បយីែ់ត្ពម្ ឬរដិស្ពធស្ឡើយ។ 
ស្ែើពពីស្នេះ ត្រពិនស្រើស្ោកអនកចូែរមួ្កនញងកម្មវធិីម្យួកនញងចំស្ណាម្កម្មវធិីនានាពតីពីោររសំ្ោេរំពានថាន  ំឬស្ត្រឿងត្ពវងឹលដែ 
ជួយ ស្ោយពហ្ព័នធននកម្មវធិលីែហ្វពេន (Lifespan’s federally assisted drug or alcohol abuse programs) 
អនកជំងឺស្ោកអនកលដែកំណតអ់តតពញ្ញា ណពត័៌មាន អាចទ្ទ្ួែោរោរពារម្យួចំនួនលែម្ស្ទ្ៀត។ 

 

A. ពត័ម៌ានពញខភាពលដែម្និកណំតអ់តតពញ្ញា ណ – ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ 
ស្ោកអនកស្ោយគ្នម នោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកត្រពិនស្រើស្យើងខ្ញ ំ “ម្និកំណតអ់តតពញ្ញា ណ” ជាម្ញន លដែវាឱ្យ 
រញរគែលដែស្ម្ើែពត័ម៌ាន នឹងម្និដឹងថាវាពស្តត ស្ៅរកស្ោកអនកស្ឡើយ។   

 

B. ោរពាបាែ – ស្យើងខ្ញ ំស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក ស្ដើម្បផី្តែ់ជូនពត្ម្រពត្ម្ួែ និង 
ត្ររត់្រងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក។ ស្ហ្ើយស្នេះនឹងរាររ់ញ្ចូ ែោរផ្សពវផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារអំពី 
ស្ោកអនក ជូនស្ៅស្វជជរណឌិ ត រិោនញរោា កឬរិោនញរោា យិោ អនករស្ចចកស្ទ្ព ឬអនកជំនាញលែទពំញខភាពស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត 
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លដែលែទពំញខភាពស្ោកអនក ម្និថាស្តើពួកស្រត្តូវបានជួែឱ្យស្ធវើោរងារស្ោយកម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan ឬអតស់្ឡើយ។ 
ឧទហ្រណ៍ ស្វជជរណឌិ តមាន កល់ដែពាបាែស្ោកអនកលដែបាកស់្ជើងស្នាេះ អាចត្តូវោរដឹងថាស្តើស្ោកអនក មានស្រារទ្ឹក 
ស្នាម្លផ្អម្ឬអត់ ពីស្ត្ពាេះស្រារទ្ឹកស្នាម្លផ្អម្អាចស្ធវើយឺតដំស្ណើ រោរជាពេះស្ពប ើយស្ឡើងវញិ។ ស្ែើពពីស្នេះ ស្វជជរណឌិ តអាច 
ត្តូវោរត្បារត់្រូស្ពទ្យឬអនកជំនាញខាងចំណីអាហារថា អនកមានស្រារទ្ឹកស្នាម្លផ្អម្ ដូស្ចនេះរឺថាស្យើងខ្ញ ំ 
ស្រៀរចំអាហារត្តឹម្ត្តូវ។  
អនកជំនាញលែទពំញខភាពខញពៗគ្នន កអ៏ាចលចករលំែកពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកផ្ងលដរ ស្ដើម្ប ី
ពត្ម្រពត្ម្ួែអវីៗខញពគ្នន  លដែស្ោកអនកត្តូវោរ ដូចជាោរស្ចញស្វជជរញ្ញជ  ោរងារម្នទីរ ពិស្សាធន៍ 
និងោរែតឆនញេះោរំពមីអញិក x-rays។ ស្យើងខ្ញ ំក៏អាចស្ចញផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកផ្ងលដរ 
ជូនស្ៅត្រជាពែរដាស្ៅខាង ស្ត្ៅម្នទីរស្ពទ្យ។ ឧទហ្រណ៍ពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក 
អាចត្តូវបានស្រផ្តែ់ជូនស្ៅត្រូស្ពទ្យលដែ ជារញរគែលដែស្ោកអនកត្តូវបានស្រពស្តត ស្ៅរក ដូស្ចនេះរឺថា ត្រូស្ពទ្យ 
មានពត័៌មានចាបំាចស់្ដើម្បពីាបាែស្ោកអនក។ ជាមួយគ្នា ន េះ ន ើគ្រូនេទ្យនោកអ្ាកស្ថិតនៅខាងនគ្ៅម ទីរនេទ្យ 
ចូលរមួការផ្លា ស់្ តូរេ័ត៌មា សុ្ខភាេ (Health Information Exchange) រ ស់្នយើងខុ្ុំន េះ 
នយើងខុ្ុំអាចចចករ ុំចលកេ័ត៌មា សុ្ខភាេ ចែលបា ការពាររ ស់្នោកអ្ាកតាមនអ្ឡិកគ្តូ ិក ជាមួយេួកនរតាម Exchange 
។   

 

C. ោររងត់្បាក ់– ស្យើងខ្ញ ំស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកស្ដើម្បសី្ធវើវកិកយរត្តរងត់្បាក់ និងត្រម្ូែ 
ោររងត់្បាកព់ីស្ោកអនក ត្កុម្ហ្ ញនធានារា៉ាររ់ងស្ោកអនក ឬភារីទ្ីរីពត្មារស់្ពវាកម្មនានាលដ 
ែស្ោកអនកទ្ទ្ួែ។ ឧទហ្រណ៍ត្កុម្ហ្ ញនធានារា៉ាររ់ងស្ោកអនក អាចត្តូវោរដឹងអំពីត្រស្េទ្ននោរវេះោតល់ដ 
ែស្ោកអនកទ្ទ្ួែបាន ស្ដើម្បរីង ់ត្បាកជូ់នស្យើងខ្ញ ំស្ោយពម្រម្យ។  ស្យើងខ្ញ ំកអ៏ាចស្ត្រើត្បាព់ពត័៌មានពញខភាពលដែបានោ 
រពារររព់ស្ោកអនកផ្ងលដរ ស្ដើម្ប ីទ្ទ្ួែោរអនញម្ត័ជាម្ញនពីអនកធានារា៉ាររ់ងស្ោកអនក ស្ដើម្បផី្តែ់ជូនស្ោកអនកជាម្យួ 
ត្រស្េទ្លែទពំញខភាពជាក់ោក់ ត្រពិនស្រើអនកធានារា៉ាររ់ងស្ោកអនកទម្ទរឱ្យស្យើងខ្ញ ំស្ធវើដូស្ចនេះ។  
ត្រពិនស្រើស្ោកអនកស្ត្ជើពស្រ ើពទ្ទ្ួែយកោរទ្ទ្ួែ ខញពត្តូវហិ្រញ្ា វតថញស្ពញស្ែញពត្មារស់្ពវាកម្មនានាលដ 
ែស្ោកអនកទ្ទ្ួែ ស្ហ្ើយស្ោកអនកស្ពនើពញំថា ស្យើងខ្ញមំ្និត្តូវ ស្ធវើវកិកយរត្តរងត់្បាកអ់នកធានារា៉ាររ់ងស្ោកអនកស្ទ្ 
ស្យើងខ្ញ ំនឹងមានកិតតិយពចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្នាេះ។ ស្ៅទ្ីរញ្ចរស់្យើងខ្ញ ំ អាចផ្សពវផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោ 
រពារររព់ស្ោកអនក ពត្មារព់កម្មភាពរងត់្បាកព់ីអងគភាពលដែបានធានារា៉ាររ់ងស្ផ្សងស្ទ្ៀត 
ឬអនកផ្តែ់ស្ពវាកម្មលែទពំញខភាព។   

 

D. ស្គ្នែរណំងត្រតរិតតិោរលែទពំញខភាព – ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ 
ស្ោកអនកស្ដើម្បគី្នតំ្ទ្កិចចត្ររតតិោរអងគភាពស្យើងខ្ញ ំ។ ោរណ៍ស្នេះជាោរចាបំាចស់្ដើម្បធីានាថាត្ររអ់នកជំងឺស្យើងខ្ញ ំទងំអព់ 
ទ្ទ្ួែបានោរលែទពំញខភាពត្រករស្ោយរញណភាព។  ឧទហ្រណ៍ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ពត័៌មានពញខភាពលដែបាន 
ោរពារររព់ស្ោកអនកស្ដើម្បវីាយតនម្នោរអនញវតតននរញរគែិកស្យើងខ្ញ ំ។ ស្យើងខ្ញ ំកអ៏ាចផ្សពវផ្ាយពត័៌មានជូនស្ៅស្វជជរណឌិ ត 
រិោនញរោា កឬរិោនញរោា យិោ អនករស្ចចកស្ទ្ព និពសតិស្វជជសាស្តពត និងរញរគែិកម្នទីរស្ពទ្យស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត ពត្មារ់ោរពិនិតយ 
ស្ម្ើែស្ឡើងវញិ និងោរពិកាស្គ្នែរំណងនានាផ្ងលដរ។ ស្យើងខ្ញ ំកអ៏ាចផ្សពវផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារ 
ររព់ស្ោកអនកពត្មារត់្រស្េទ្ននោរត្រតិរតតិោរលែទពំញខភាពពីអងគភាពលដែបានធានារា៉ាររ់ងស្ផ្សងស្ទ្ៀតផ្ងលដរ។ 

 

E.  ពមារម្នក៍ចិចោរជនំញួ – ស្យើងខ្ញ ំផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅពមារម្នក៍ិចច 
ោរ ជំនួញលដែផ្តែ់ស្ពវាកម្ម ឬពកម្មភាពនានាជំនួពឱ្យស្យើងខ្ញ ំ។ ឧទហ្រណ៍ស្យើងខ្ញអំាចទកទ់្ងជាម្យួទ្ីភាន ក់ងា 
រទ្ទ្ួែ សាគ ែ់ជាផ្នូវោរ,  អនកត្រឹកាស្យរែ់លផ្នកត្ររត់្រង អនកត្តួតពិនិតយោរធានារា៉ាររ់ងត្រករស្ោយរញណភាព, 
ោរស្ធវើវកិកយរត្ត និង ស្ពវាកម្មោរត្រម្ូែត្បាក ់និងរណស្នយយករ។  ស្ដើម្បោីរពារពត័៌មានពញខភាពស្ោកអនក 
ស្យើងខ្ញទំម្ទរឱ្យពមារម្ន៍ កិចចោរជំនួញស្យើងខ្ញ ំចញេះហ្តថស្ែខាស្ែើកិចចត្ពម្ស្ត្ពៀងជាោយែកខណ៍អកស 
រលដែពាកព់ន័ធនឹងោរោរពារពញវតថិភាពលដែ ពួកស្រនឹងអនញវតត ស្ដើម្បោីរពារពិទ្ធិឯកជនពតីពីកំណតត់្តារបាយោរណ៍ 
ស្យើងខ្ញ ំស្ៅកនញងកម្មពិទ្ធិររព់ពួកស្រ។ 
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F. បានទម្ទរស្ោយចារ ់– ស្យើងខ្ញ ំផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនក ស្ៅស្ពែលដែបាន 
ទម្ទរស្ដើម្បសី្ធវើដូស្ចនេះតាម្ចារព់ហ្ពន័ធ រដា ឬម្ូែោា ន។ 

 

G. ោររម្នកឹអពំោីរណាតជ់រួគ្នន  – ស្យើងខ្ញអំាចស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ 
ស្ោកអនក ស្ដើម្បទីកទ់្ង និងរម្នកឹស្ោកអនកអំពីោរណាតជ់ួរោរលែទពំញខភាពស្ោកអនកជាម្យួអងគភាពននកម្មវធិីលែ 
ហ្វពេន Lifespan entities ររព់ស្យើងខ្ញ។ំ   

 

H. ោរពាបាែលដែមានជស្ត្ម្ើពោរធានារា៉ាររ់ង នងិស្ពវាកម្មនានា – ស្ៅកនញងកម្មវធិីននោរផ្តែ់ជូនោរពាបាែពត្មារ ់
ស្ោកអនកស្យើងខ្ញ ំស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពស្ោកអនក ស្ដើម្បទីកទ់្ងស្ោកអនកអំពីពកម្មភាផ្សពវផ្ាយពញខភាព 
ោរយែ់ដឹងអំពីជំងឺឆនង ឬោរត្ររត់្រងពំណញំ ស្រឿង។ ស្យើងខ្ញ ំកស៏្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ 
ស្ោកអនក ស្ដើម្បតី្បារស់្ោកអនកអំពី ឬផ្តែ់អនញសាពនអ៍ំពីជស្ត្ម្ើពពាបាែលដែអាចត្រត្ពឹតតស្ៅបាន, អតថត្រស្យជន ៍
ទកទ់្ងនឹងពញខភាព, ឬស្ពវាកម្មនានាលដែអាចមានត្រស្យជន៍ចំស្ពាេះស្ោកអនកផ្ងលដរ។ រ៉ាញលនតត្រពិនស្រើភារីទ្ីរីផ្តែ់ 
ជូនពំណងហិ្រញ្ា វតថញជូនស្យើងខ្ញ ំ ស្ៅកនញងទាលន ព់រតូរពត្មារោ់រស្រៀរចំត្រស្េទ្ត្បាត្ព័យទកទ់្ងទងំស្នេះចំស្ពាេះស្ោកអនក 
ស្យើងខ្ញនំឹងស្ពនើពញំស្ោកអនកពត្មារោ់រផ្តែ់ពិទ្ធិអនញញ្ញា តស្ោកអនកជាម្ញន។  

 

I. ោរនរអងាគ ពត្បាក ់– ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានត្រជាពែរដាររព់ស្ោកអនក និងោែររសិ្ចេទ្នានា 
លដែស្ោកអនកទ្ទ្ួែបានោរពាបាែ ស្ដើម្បទីកទ់្ងស្ោកអនកពត្មារស់្គ្នែរំណងនរអងាគ ពត្បាក។់  រាែ់សាខា 
ម្នទីរស្ពទ្យនីម្យួៗររព់ស្យើងខ្ញ ំ បានរស្ងកើតស្ឡើងម្ូែនិធិនរអងាគ ពត្បាកល់ដែពាកព់ន័ធខាងសាថ រ័ន លដែពញំឱ្យចូែត្បាក ់
អំស្ណាយ។ ស្ោកអនកមានពិទ្ធិ ជស្ត្ម្ើពស្រ ើពយកោរម្និចូែរមួ្ត្រស្េទ្ត្បាត្ព័យទកទ់្ងគ្នន ទងំស្នេះនាស្ពែអនារត 
ស្ោយស្គ្នរពតាម្ោរលណនានំានាអំពីោរត្បាត្ព័យទកទ់្ងនរអងាគ ពត្បាកព់ីស្យើងខ្ញ ំ។ 

 

J. ស្ដើម្បងីាកស្ចញពោីរររំាម្កលំហ្ងធានធ់ារចសំ្ពាេះពញខភាព ឬពញវតថភិាព – ស្យើងខ្ញ ំផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបាន 
ោរពារអំពីស្ោកអនក ស្ៅស្ពែចាបំាចស់្ដើម្បោីរពារោររំរាម្កំលហ្ងលដែអាចស្កើតមានស្ឡើង ស្ហ្ើយធានធ់ារចំស្ពាេះ 
ពញខភាព ឬពញវតថិភាពស្ោកអនក ឬចំស្ពាេះពញខភាព ឬពញវតថិភាពសាធារណជន ឬរញរគែស្ផ្សងស្ទ្ៀត។ ស្យើងខ្ញ ំកអ៏ាច
ស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារជូនស្ៅរ៉ាូែីពស្ៅកនញងករណីពំណញំ ស្រឿងជាកោ់កផ់្ងលដរ។ 

 

K. ពកម្មភាពពញខភាពសាធារណៈ – ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅ 
អាជ្ាធរពម្ត្ពរពត្មារស់្គ្នែរំណងពញខភាពសាធារណៈ លដែរមួ្មាន រ៉ាញលនតម្និរាររ់ញ្ចូ ែោរោរពារ ឬត្ររត់្រង 
ជំងឺឆនង ររពួសាន ម្ ឬភាពពិោរ; ស្ដើម្បរីាយោរណ៍អំពីោររសំ្ោេរំពាន ឬោរម្និយកចិតតទ្ញកោក់កញមារ; ជូនស្ៅ 
រដាបាែចំណីអាហារ និងថាន សំ្ពទ្យ Food and Drug Administration (FDA) ពត្មារព់កម្មភាពនានាលដែ 
ពាកព់ន័ធនឹងរញណភាព ពញវតថិភាព ឬត្រពិទ្ធភាពនន FDA លដែបានកំណតផ់្ែិតផ្ែ ឬពកម្មភាព។  ស្យើងខ្ញ ំក ៏
អាចស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកពត្មារស់្គ្នែរំណងពញខភាពសាធារណៈននោរត្រ
មានឱ្យដំណឹងរញរគែលដែអាចមានស្ត្គ្នេះថាន កព់ីោររ៉ាេះពាែ់ ឬោររកីរាែោែជំងឺឆនងលដែអាចទកទ់្ងគ្នន ផ្ងលដរ។ 

 

L. ោរផ្សពវផ្ាយអពំជីនរងស្ត្គ្នេះពោីររសំ្ោេរពំាន ោរម្និយកចតិតទ្ញកោក ់ឬអសំ្ពើហឹ្ងាកនញងត្កមុ្ត្រសួារ – ស្យើងខ្ញ ំអាច 
ស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោកអនកស្ៅកនញសាថ នភាពម្យួលដែស្យើងខ្ញ ំ 
ស្ជឿជាកថ់ាស្ោកអនកជា ជនរងស្ត្គ្នេះពីោររសំ្ោេរំពាន ោរម្និយកចិតតទ្ញកោក ់ឬអំស្ពើហឹ្ងាកនញងត្កុម្ត្រួសារ។ 
កនញងករណីខនេះស្យើងខ្ញ ំអាចត្តូវ បានស្រទម្ទរស្ោយចារស់្ដើម្បសី្ចញផ្ាយពត័ម៌ានលររស្នេះ។   កនញងករណីខនេះ 
ស្ទ្ៀតស្យើងខ្ញ ំអាចម្និត្តូវបានស្រទម្ទរ ឱ្យស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានស្ឡើយ រ៉ាញលនតស្យើងខ្ញ សំ្ត្ជើពស្រ ើពយកស្ដើម្បសី្ចញផ្ាយ 
ពត័ម៌ានជូនស្ៅអាជ្ាធរពម្ត្ពរ ឬអនកផ្តែ់ ស្ពវាកម្មពងគម្ ស្ដើម្បោីរពារស្ត្គ្នេះថាន កជូ់នស្ោកអនក ឬរញរគែស្ផ្សងស្ទ្ៀត។  
ត្រពិនស្រើអាចត្រត្ពឹតតស្ៅបាន ស្យើងខ្ញ ំនឹង ស្ពនើពញំស្ោកអនកនូវោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនក ម្ញនស្ពែស្យើងខ្ញ ំ 
ស្ធវើោរផ្សពវផ្ាយ ឬត្បារស់្ោកអនកយ៉ា ងឆារ់ៗ  លដែអាចត្រត្ពឹតតស្ៅបានរនាទ រព់ីស្យើងខ្ញ ំស្ចញផ្ាយពត័ម៌ាន។ 
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M. ោរររចិាច រពររីាងគ នងិជាែិោ – ត្រពិនស្រើស្ោកអនកជាអនកររចិាច រពររីាងគ ស្យើងខ្ញ ំស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែ 
បានោរពារររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅអងគភាពនានាលដែទ្ទ្ួែពររីាងគ លេនក ឬជាែិោពត្មារោ់រររចិាច រ និងោរផ្ាំពររីាងគ។  

 

N. ោរផ្សពវផ្ាយលដែមានកណំតព់ត្មារស់្គ្នែរណំងត្សាវត្ជាវ ឬពត្មារស់្គ្នែរណំងលដែនាសំ្ៅោនោ់រត្សាវត្ជាវ – 
 ស្យើងខ្ញអំាចស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកស្ៅកនញងកម្មវធិលីែហ្វស្ពេន Lifespan 

លដែចាបំាចស់្ដើម្បសី្រៀរចំពត្មារោ់រពិកាត្សាវត្ជាវ។ ឧទហ្រណ៍អនកត្សាវត្ជាវអាចពិនិតយស្ម្ើែស្ឡើងវញិពត័ម៌ានពញខភាព 
លដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក ស្ៅស្ពែគ្នតឬ់នាងកំពញងលតរតិអពំីថាស្តើត្តូវស្រៀរចំោរពិកាត្សាវត្ជាវ។ ម្៉ាាងស្ទ្ៀត 
រនាទ រព់ី ោរសាន ររ់រព់អនកជំងឺ វាអាចត្រត្ពឹតតស្ៅបានថា ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់គ្នតន់ឹងត្តវូបាន 
ស្ត្រើត្បាព់ពត្មារ ់ស្គ្នែរំណងត្សាវត្ជាវ ត្រពិនស្រើមានយ៉ា ងស្ហាចណាព់ចំនួនហាពិរឆាន  ំលដែបានសាន រច់ារ់ 
តាងំពីោរសាន ររ់រព់ អនកជំងឺ។ កនញងករណីភារស្ត្ចើន ស្យើងខ្ញ ំនងឹម្និស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោ 
រពារររព់ស្ោកអនកពត្មារ ់ស្គ្នែរំណងត្សាវត្ជាវស្ឡើយ ែញេះត្តាលតស្យើងខ្ញពំនយែ់អំពីោរត្សាវត្ជាវចំស្ពាេះស្ោ 
កអនកជាម្ញនពិន ស្ហ្ើយស្ោកអនកយែ់ ត្ពម្ចូែរមួ្កនញងោរត្សាវត្ជាវ ស្ហ្ើយស្ោកអនកផ្តែ់ជូនស្យើងខ្ញនូំវោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិ 
ស្ដើម្បសី្ត្រើត្បាព់ ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបាន ោរពារររព់ស្ោកអនកពត្មារោ់រត្សាវត្ជាវ។ ដូស្ចនេះ 
កនញងករណីខនេះស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោកអនក ពត្មារោ់រត្សាវត្ជាវស្ោយគ្នម នោ 
រអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកស្ឡើយ។ ស្ដើម្បឱី្យោរណ៍ស្នេះស្កើតមានស្ឡើង ស្នាេះ ពត័ម៌ានស្ោកអនកនឹងម្និត្តវូបាន 
ស្រកំណតអ់តតពញ្ញា ណស្ោយភារខនេះ ឬរណៈកម្មោរររព់ត្រជាពែរដាលដែដងឹអំពី ោរត្សាវត្ជាវ ពិទ្ធិឯកជន 
និងពីែធម្ខ៌ាងវជិាជ ស្ពទ្យ នឹងត្តូវពស្ត្ម្ចចិតតថា ោរស្ត្រើត្បាព់ពត័ម៌ានស្ោកអនកលដែចាបំាច ់
ស្ហ្ើយថាវានឹងមានហានិេយ័ទរចំស្ពាេះស្ោកអនក និងពិទ្ធិឯកជនររព់ស្ោកអនក។  

 

O. ពនតពិញខជាត ិនងិកងទ្ព័ – ស្យើងខ្ញ ំអាចផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅភាន កង់ារ 
ពហ្ពន័ធលដែមានពិទ្ធិអនញញ្ញា តពត្មារោ់រអនញវតតពនិតពញខជាតិ និងពកម្មភាពស្ពញើរអស្ងកតស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត លដែរមួ្មាន 
ោរផ្តែ់ស្ពវាកម្មោរពារជូនត្រធានាធិរតី និងភាន កង់ារស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត។ ត្រពិនស្រើស្ោកអនកជាពមាជិកកងកមាន ងំត្រោរ ់
អាវញធ ស្យើងខ្ញអំាស្ចញផ្ាយពត័៌មានអំពីស្ោកអនកលដែបានទម្ទរស្ោយអាជ្ាធររញ្ញជ ោរកងទ្័ព។ 

 

P. ពំណងកម្មករ – ស្យើងខ្ញ ំអាចផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនកពត្មារពំ់ណងកម្មករ ឬ 
កម្មវធិីត្ពស្ដៀងគ្នន លដែផ្តែ់ជូនោរធានារា៉ាររ់ងពត្មាររ់រពួសាន ម្ ឬោរមានជំងឺលដែពាកព់ន័ធនឹងោរងារ។   

 

Q. នតីវិធិចីារ ់– ស្យើងខ្ញ ំអាចផ្សពវផ្ាយពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារអំពីស្ោកអនកស្ៅអំឡញងដំស្ណើ  
រោរនននីតិវធិីចារ ់ ត្រពិនស្រើស្យើងខ្ញ ំត្តូវបានស្ររញ្ញជ ឱ្យស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានតាម្យៈតញោោរ ឬស្ៅត្កម្ 
ឬោរចស្ម្នើយចំស្ពាេះ ដីោស្ោេះ ឬដីោលដែមានពញពែភាព លដែស្ចញស្ោយតញោោរ, តញោោររដាបាែ 
ឬភាន កង់ារតញោោរ។ 

 

R. ោរអនញវតតចារ ់– ស្យើងខ្ញ ំស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅភាន កង់ារអនញវតតចារ ់
ពត្មារ ់ស្គ្នែរំណងអនញវតតចារស់្ត្ោម្សាថ នភាពដូចខាងស្ត្ោម្៖ (1) ដូចលដែបានអនញញ្ញា ត ឬទម្ទរស្ោយចារ ់
ឬោរស្ឆនើយតរ ចំស្ពាេះត្រស្េទ្ជាកោ់កព់តីពីដីោរងាគ រត់ញោោរ ដីោ ដីោស្ោេះ ោរទម្ទរ ពំស្ណើ  ឬដំស្ណើ រចារ ់
ស្ផ្សងៗស្ទ្ៀត; (2) ត្រពិនស្រើភាន កង់ារអនញវតតចារត់្តវូោរពត័ម៌ានលដែបានកំណតអ់ំពីស្ោកអនក 
ពីស្ត្ពាេះជំស្នឿពម្ស្ហ្តញផ្ែលដែស្ោកអនក កំណតស់្ត្គ្នេះថាន កច់ំស្ពាេះខនួនឯង, រញរគែ ឬពែរដាជាកោ់ក ់
ឬត្រពិនស្រើស្ោកអនកកំពញងពាយម្ស្ដើម្បទី្ទ្ួែថាន ណំាកូទ្ិក ស្ោយខញពចារ;់ (3) ត្រពិនស្រើវាត្តូវបានស្រស្ជឿជាកថ់ា 
ស្ោកអនកជាជនរងស្ត្គ្នេះពីរទ្ឧត្កិដា ស្ទេះជាស្យើងខ្ញ ំពាយម្ ពិភាកាជាម្យួស្ោកអនកម្ញនស្ពែោរស្ចញផ្សពវផ្ាយក ៏
ស្ោយ; (4) ពត្មារស់្គ្នែរំណងននោរកំណតអ់តតពញ្ញា ណ ឬោរ កំណតទ់្ីតាងំជនពងសយ័ អនកែួចរត ់
សាកសពំីខានច់ាបំាច ់ឬរញរគែ លដែបាតខ់នួន; (5) ត្រពិនស្រើស្ោកអនកបានសាន រ ់ស្ហ្ើយស្យើងខ្ញ ំរិតអំពីោរសាន រ ់
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ស្ោកអនកលដែពាកព់ន័ធនងឹអំស្ពើឧត្កិដា; (6) ត្រពិនស្រើរទ្ឧត្កិដាស្កើតមានស្ឡើងស្ៅកម្មវធិី លែហ្វស្ពេន Lifespan 
ស្ហ្ើយស្យើងខ្ញរំិតអំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែ បានោរពារររព់ស្ោកអនក រឺជាេពតញតាងរទ្ឧត្កិដា នងិ (7) 
ស្ៅកនញងសាថ នភាពលែទពំញខភាពពស្ស្តងាគ េះរនាទ ន ់ត្រពិនស្រើចាបំាច ់ស្ដើម្បរីាយោរណ៍អំពីរទ្ឧត្កិដា។ 

S. អនកស្ធវើពពវភិារ អនក អនកត្តតួពនិតិយខាងស្វជជសាស្តពត នងិនាយករញណយពព – ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ចញផ្ាយពត័ ៌
មានពញខភាព លដែបានោរពារជូនស្ៅអនកស្ធវើពពវភិារ ឬអនកត្តួតពិនិតយខាងស្វជជសាស្តពត។ ោរណ៍ស្នេះអាចចាបំាច់ 
ឧទហ្រណ៍ ស្ដើម្បកីំណតរ់ញរគែលដែបានសាន រស់្ៅស្ពែោរកំណតម់្ូែស្ហ្តញននោរសាន រ។់ 
ោរសាន រអ់នកជំលងខាងស្ត្ោម្ស្នេះ ស្យើងខ្ញ  ំកអ៏ាចត្តូវបានស្រទម្ទរឱ្យផ្គតផ់្គងន់ាយករញណយពពជាម្យួពតងោ់ 
រែិខិតម្រណេព លដែរមួ្មានព័តម៌ានពញខភាព លដែបានោរពារជាកោ់កផ់្ងលដរ។ 

 

T. ោរស្ម្ើែលែទពំញខភាព – ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកជូនស្ៅ 
ស្ៅភាន កង់ារ រោា េបិាែលដែផ្តែ់ពិទ្ធិអនញញ្ញា តស្ោយចារ់ ស្ដើម្បសី្ធវើពវនាកម្ម ពិនិតយ ឬស្ពញើរអស្ងកត 
ត្រពន័ធលែទពំញខភាពកម្មវធិី ធានារា៉ាររ់ងពីរោា េបិាែកម្មវធិីរោា េបិាែស្ផ្សងស្ទ្ៀត និងចារព់តីពីពិទ្ធិជនពញីវែិ។ 

 

U. អនកស្ទព – ត្រពិនស្រើស្ោកអនកជាអនកស្ទពននម្នទីរឃញំឃងំឬម្នទីរលកលត្រ ឬស្ត្ោម្ោរឃញំឃងំពីភាន កង់ារអនញវតតចារ ់
ស្យើងខ្ញ ំនឹងស្ចញផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក លដែបានអនញញ្ញា តស្ោយចារល់តរ៉ាញស្ណាណ េះ។  

 

V. ពំណួរអពំពីម្តថភាពចសំ្ពាេះោរយែ់ត្ពម្ – កនញងសាថ នភាពនានាលដែស្ោកអនកខវេះពម្តថភាពចំស្ពាេះោរយែ់ត្ពម្  
ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ និងផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក លដែបានអនញញ្ញា តស្ោយ 
ស្គ្នែនស្យបាយកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan និងែកខខនតិកៈ ។ 

 

4. ោរស្ត្រើត្បាព់ ឬោរផ្សពវផ្ាយស្ផ្សងៗស្ទ្ៀតអំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក 
ោរស្ត្រើត្បាព់ ឬោរផ្សពវផ្ាយស្ផ្សងៗស្ទ្ៀតទងំអព់អំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក នឹងត្តូវស្ធវើស្ឡើងលត 
ជាម្យួោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិ ោរយែ់ត្ពម្ពរស្ពរជាោយែកខណ៍អកសរររព់ស្ោកអនក ឬរនាទ រព់ីស្ោកអនកត្តូវបានស្រផ្តែ់ជូន 
ឱ្ោពស្ដើម្បរីដិស្ពធ ស្ហ្ើយស្ោកអនកបានពស្ត្ម្ចចិតតថាម្និរដិស្ពធ។ ត្រពិនស្រើស្ោកអនកអនញញ្ញា ត ឬយែ់ត្ពម្ចំស្ពាេះ 
ោរស្ត្រើត្បាព់ ឬោរផ្សពវផ្ាយឥឡូវស្នេះ ស្ោកអនកអាចទាលន ព់រតូរចិតតរំនិតស្ោកអនកនាស្ពែស្ត្ោយ។  ត្រពិនស្រើស្ោកអនក 
ពិតជាទាលន ព់រតូរចិតតរំនិតស្ោកអនកស្នាេះ ស្ោកអនកត្តូវឱ្យស្យើងខ្ញ ំដងឹជាោយែកខណ៍អកសរ។ ត្រពិនស្រើ ស្ៅស្ពែស្ោក 
អនកែញរស្ចាែវញិនូវោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកស្នាេះ ស្យើងខ្ញ ំនឹងឈរស់្ត្រើត្បាព់ ឬោរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែ 
បានោរពារររព់ស្ោកអនក ស្ោយត្ពរស្ៅនឹងោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិពរស្ពរជាោយែកខណ៍អកសរររព់ស្ោកអនកចំស្ពាេះ 
ោរអនញវតតទ្ំហ្ំដធ៏ំរំផ្ញត។ ស្ោកអនកយែ់ថា ស្យើងខ្ញមំ្និអាចែញរស្ចាែោរផ្សពវផ្ាយណាម្យួលដែស្យើងខ្ញ ំបានស្ធវើរចួ 
ម្កស្ហ្ើយជាម្យួោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនក ស្ហ្ើយថាស្យើងខ្ញ ំត្តូវបានស្រទម្ទរឱ្យរកាទ្ញកកណំតត់្តារបាយោរណ៍ 
លែទពំញខភាពររព់ស្យើងខ្ញ ំ លដែស្យើងខ្ញផំ្តែ់ជូនស្ោកអនក។  
 

ខាងស្ត្ោម្ស្នេះ ស្យើងខ្ញ ំបានផ្តែ់ជូនឧទហ្រណ៍អំពីសាថ នភាពម្យួចំនួនលដែស្យើងខ្ញសំាកពួរស្ោកអនក ម្ញនស្ពែស្យើងខ្ញ ំអាច 
ស្ត្រើត្បាព់ ឬលចករលំែកពត័ម៌ានស្វជជសាស្តពតស្ោកអនក។  

 

A. ស្ពៀវស្ៅស្ ម្ េះ អាពយោា ន ស្ែខទូ្រព័ពទម្នទរីស្ពទ្យម្នទរីស្ពទ្យ – ស្ែើកលែងលតពត្មារអ់នកជំងឺនានាលដែទ្ទ្ួែ 
បានស្ពវាកម្មពញខភាពផ្នូវចិតត ែញេះត្តាលតស្ោកអនករដិស្ពធស្នាេះ ស្យើងខ្ញនំឹងរាររ់ញ្ចូ ែពត័ម៌ានលដែមានកំណត ់
ជាកោ់កអ់ំពីស្ោកអនកស្ៅស្ពៀវស្ៅស្ ម្ េះ អាពយោា ន ស្ែខទូ្រព័ពទម្នទីរស្ពទ្យស្ៅអំឡញងស្ោកអនកពិថតកនញង 
ម្នទីរស្ពទ្យ។ ពត័ម៌ានស្នេះអាចរាររ់ញ្ចូ ែស្ ម្ េះ ទ្ីកលននងស្ោកអនកស្ៅកនញងម្នទីរស្ពទ្យ សាថ នភាពទូ្ស្ៅររព់ស្ោកអនក 
(ឧទហ្រណ៍ ម្និអាត្កក ់មាទំ ំ។ែ។) និងោរជារ់ទកទ់្ងនឹងសាពនា ររព់ស្ោកអនក។ ពត័៌មានននស្ពៀវស្ៅស្នេះ 
ស្ែើកលែងលតោរជារទ់កទ់្ងនឹងសាពនាររព់ស្ោកអនក កអ៏ាចត្តូវបានស្រ ស្ចញផ្ាយជូនស្ៅត្រជាពែរដាលដែ 
ស្ពនើពញំស្ោកអនកនូវស្ ម្ េះ។ ោរជារទ់កទ់្ងនឹងសាពនាររព់ស្ោកអនកអាច ត្តូវបានផ្តែ់ជូនពមាជិកននរញពវជិត 
ដូចជាអាចារយឬអនករពួ ឬត្រូរស្ត្ងៀនចារព់ញ្ញជ តិជីហ្វ ស្រើស្ទេះជាពួកស្រម្និពញំ ស្ោកអនកនូវស្ ម្ េះកស៏្ោយ។  



 

 

7 

 

ដូស្ចនេះត្កុម្ត្រួសារ ម្តិតេក័តិ និងរញពវជិតររព់ស្ោកអនក អាចម្កពួរពញខទ្ញកខស្ោកអនកស្ៅម្នទីរស្ពទ្យ ស្ហ្ើយជាទូ្ស្ៅ 
ត្តូវដឹងអំពីរស្រៀរលដែស្ោកអនកកំពញងលតស្ធវើ។ រ៉ាញលនតពត្មារអ់នកជំងឺលដែទ្ទ្ួែស្ពវាកម្មពញខភាពផ្នូវចិតតស្នាេះ ស្យើងខ្ញ  ំ
នឹងម្និផ្សពវផ្ាយថា អនកជំងឺររូស្នេះកំពញងលតទ្ទ្ួែោរលែទសំ្ៅម្នទីរស្ពទ្យស្ឡើយ ែញេះត្តាលតភាន កង់ារស្ៅម្នទីរស្ពទ្យ 
កំណតថ់ាោររស្ញ្ចញពត័ម៌ានលររស្នេះចំស្ពាេះរញរគែនានាខាងស្ត្ោម្ស្នេះ រឺជាត្រស្យជនដ៍ែ៏អរំផ្ញតររព់អនកជំងឺ៖ (1) 
ពមាជិកររព់ត្កុម្ត្រួសារអនកជំងឺ; (2) ស្ម្ធាវអីនកជំង;ឺ ឬ (3) អាណាពាបាែ ឬអនកទ្ទ្ួែស្ម្ើែោរខញពត្តូវអនកជំងឺ។   
 

B. រញរគែនានាលដែពាកព់ន័ធកនញងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក ឬោររងត់្បាកព់ត្មារ ់ោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក – 
ែញេះត្តាលតស្ោកអនកម្និយែ់ត្ពរស្ោយពរស្ពរជាោយែកខណ៍អកសរស្នាេះ ស្យើងខ្ញ ំអាចស្ចញផ្ាយដំស្ណើ រោរពិតនន 
ោរអនញញ្ញា តររព់ស្ោកអនក និងោរពិពណ៌នាជាទូ្ស្ៅអំពីសាថ នភាពស្ោកអនកជូនស្ៅរញរគែស្ផ្សងស្ទ្ៀត ដូចជា 
សាច់ញាតិ ឬម្តិតេក័តិ លដែពាក់ពន័ធនឹងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក ឬលដែជួយ រងត់្បាកព់ត្មារោ់រលែទពំញខភាព 
ស្ោកអនក។ ម្៉ាាងវញិស្ទ្ៀតស្យើងខ្ញ ំអាចស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយព័តម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោកអនក 
ជូនស្ៅសាធារណៈជន ឬអងគភាពឯកជនលដែមានពិទ្ធិអនញញ្ញា ត ស្ដើម្បជីួយ កនញងោរខិតខំត្រឹងលត្រងរនធូររនថយ 
ស្ត្គ្នេះម្ហ្នតរាយ និងស្ដើម្បពីត្ម្រពត្ម្ួែោរស្ត្រើត្បាព់ និងោរផ្សពវផ្ាយលដែមានពិទ្ធិអនញញ្ញា ត ជូនចំស្ពាេះត្កុម្ 
ត្រួសារ ឬរញរគែស្ផ្សងៗស្ទ្ៀតលដែពាកព់ន័ធនឹងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក។ កនញងករណីនានាលដែស្ោកអនកពញំមាន 
វតតមាន ឬអាចយែ់ត្ពម្ ឬម្និយែ់ត្ពម្ស្នាេះ  អនកផ្តែ់ស្ពវាកម្មលែទពំញខភាពនឹងស្ត្រើត្បាព់ោរវនិិចេយ័ត្រករស្ោយ 
ជំនាញររព់ពួកស្រស្ដើម្បកីំណតថ់ាស្តើវាមានត្រស្យជនដ៍ែ៏អរំផ្ញតររព់ស្ោកអនកពត្មារព់ួកស្រ ស្ដើម្បសី្ធវើោរផ្សពវផ្ាយ 
លដែបានអនញញ្ញា តពិទ្ធិស្ោយចារឬ់អត។់ 

 

C. ោរត្សាវត្ជាវ – ស្ែើកលែងលតពត្មារោ់រត្សាវត្ជាវលដែបានពិពណ៌នាស្ៅកនញងលផ្នកទ្ី 3 ននស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ 
ស្យើងខ្ញ ំអាចម្និស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក ពត្មារស់្គ្នែរំណង 
ត្សាវត្ជាវ ដរារណាស្ោកអនកផ្តែ់ពិទ្ធិអនញញ្ញា តឱ្យស្យើងខ្ញ ំស្ដើម្បសី្ធវើដូស្ចាន េះ។  

 

D. កណំតព់មាគ ែ់ស្ពទ្យខាងចតិតវទិ្ា – ជាទូ្ស្ៅស្យើងខ្ញនំឹងម្និស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានលដែបានកតត់្តា 
របាយោរណ៍ស្ោយអនកជំនាញលែទពំញខភាពផ្នូវចិតត ស្ដើម្បសី្រៀរចឯំកសារ ឬវភិារោរពនទនាជាម្យួស្ោកអនកស្ឡើយ 
ែញេះត្តាលតស្ោកអនកអនញញ្ញា តពិទ្ធិឱ្យស្យើងខ្ញ ំស្ដើម្បអីនញវតតដូស្ចាន េះ។ រ៉ាញលនតស្យើងខ្ញ សំ្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាព 
លដែបានោរពារលររស្នេះ ស្ោយគ្នម នោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកពត្មារស់្គ្នែរំណងជារនតរនាទ រស់្នេះ៖  1) អនក 
ជំនាញលែទពំញខភាពលដែបានកតត់្តារបាយោរណ៍អំពីពត័ម៌ាន អាចស្ត្រើត្បាព់វាស្ដើម្បពីាបាែស្ោកអនក; (2) កនញង 
សាថ នភាពលដែមានកំណតស់្នាេះ កម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan អាចស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានលដែទកទ់្ងនឹង 
ោររណតញ េះរណាត ែពតីពីោរត្រឹកាស្យរែ់លែទពំញខភាព លដែស្កើតមានស្ឡើងស្ៅកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan; និង 
(3) កម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan អាចស្ត្រើត្បាព់កំណត់ពមាគ ែ់ស្ពទ្យខាងចិតតវទិ្ាររព់អនកជំងឺស្ដើម្បោីរពារជំទព់នឹង  
ដំស្ណើ រោរនីតិវធិីចារណ់ាម្យួលដែបាននាយំកម្កស្ោយអនកជំងឺ។ 

 

E. ទ្ផី្ារ – ោរត្បាត្ព័យទកទ់្ងទ្ីផ្ារ រឺជាោរត្បាត្ព័យទកទ់្ងនានាអំពីផ្ែិតផ្ែ ឬស្ពវាកម្មលដែជត្ម្ុញ 
ស្ែើកទ្ឹកចិតតស្ោកអនកស្ដើម្បទី្ិញ ឬស្ត្រើត្បាព់ផ្ែិតផ្ែ ឬស្ពវាកម្ម។ ស្យើងខ្ញ តំ្តូវទ្ទ្ួែោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ 
ស្ោកអនក ម្ញនស្យើងខ្ញ ំស្ត្រើត្បាព់ ឬផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោកអនកពត្មារោ់រងារទ្ីផ្ារ 
លដែមានោរស្ែើកលែងចំនួនពីរ។ ទ្ីម្យួស្យើងខ្ញអំាចជូនដំណឹងស្ោកអនកអំពីផ្ែិតផ្ែ ឬស្ពវាកម្មនានាស្ៅ 
អឡំញងស្ពែោរត្បាត្ព័យទកទ់្ងទ្ែ់ម្ញខគ្នន ជាម្យួស្ោកអនក ស្ោយគ្នម នោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនក លដែ 
រមួ្មានោរផ្តែ់ជូនឯកសារពរស្ពរជាោយែកខណ៍អកសរលដែពាកព់ន័ធចំស្ពាេះស្ោកអនក។ ទ្ីពីរស្ោយោរអនញញ្ញា ត 
ពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកស្យើងខ្ញ ំកអ៏ាចផ្តែ់ជូនស្ោកអនកនូវរងាវ នផ់្សពវផ្ាយពាណិជជកម្មអំពីតនម្នធម្មតា លដែជត្ម្ុញស្ែើក 
ទ្ឹកចិតតស្ោកអនកស្ដើម្បទី្ិញ ឬស្ត្រើត្បាព់ផ្ែិតផ្ែ ឬស្ពវាកម្មផ្ងលដរ។   

 

F. ោរែកព់ត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ – ស្យើងខ្ញ ំនឹងម្និែកព់ត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក  
ជូនស្ៅភារីទ្ីរីស្ោយគ្នម នោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិររព់ស្ោកអនកជាម្ញនស្ឡើយ ស្ហ្ើយោរអនញញ្ញា តពិទ្ធិស្នេះត្តូវស្ែើកស្ឡើងថា  
ស្យើងខ្ញទំ្ទ្ួែោរពងត្បាកក់នញងោររតូរយកោរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក។ 
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5. ពិទ្ធិស្ោកអនកពាកព់ន័ធនឹងពត័ម៌ានស្វជជសាស្តពតស្ោកអនក  
ស្ោកអនកមានពិទ្ធិពាកព់ន័ធនឹងព័តម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ លដែស្យើងខ្ញ ំរកាទ្ញកអំពីស្ោកអនក ដូចខាងស្ត្ោម្។  

 

A. ពិទ្ធសិ្ពនើពញំោរកណំតត់ងឹរញងឹ – ស្ោកអនកមានពិទ្ធិស្ពនើពញំោរកំណតត់ឹងរញងឹនានាចំស្ពាេះោរស្ត្រើត្បាព់ ឬោរផ្សពវផ្ាយ 
ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកពត្មារោ់រពាបាែ ោររងត់្បាក ់និងកិចចត្រតិរតតិោរលែទ ំ
ពញខភាព។ ស្យើងខ្ញមំ្និត្តូវបានស្រទម្ទរឱ្យយែ់ត្ពម្ចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនកស្ឡើយ ែញេះត្តាលតស្ោកអនកស្ពនើពញំ 
ោរកំណតត់ឹងរញងឹចំស្ពាេះោរផ្សពវផ្ាយនានាជូនស្ៅលផ្នោរលែទពំញខភាពពត្មារស់្គ្នែរំណងននោររងត់្បាក ់ឬ 
កិចចត្រតិរតតិោរលែទពំញខភាព ស្ហ្ើយពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារពាកព់ន័ធនឹងពត័ម៌ានឬស្ពវាកម្មលដែស្ោក 
អនក ឬរញរគែស្ផ្សងស្ទ្ៀតជំនួពស្ោកអនក លដែបានពនមត់ោរទ្ទ្ួែខញពត្តូវហិ្រញ្ា វតថញយ៉ា ងស្ពញស្ែញ។  ត្រពិនស្រើ 
ស្យើងខ្ញ ំពិតជាយែ់ត្ពម្ចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនកពត្មារោ់រកំណតត់ឹងរញងឹនានា ស្យើងខ្ញ តំ្តូវតាងំចិតតោរកំណតត់ឹងរញងឹ 
នានាស្នាេះ ស្ែើកលែងលតកនញងសាថ នភាពលដែមានកំណត ់ដូចជាស្រើមានោរពស្ស្តងាគ េះរនាទ ន។់ កនញងករណីជាស្ត្ចើន 
ោរកំណតត់ឹងរញងឹោរចូែស្ត្រើររព់អនកលែទពំញខភាពចំស្ពាេះពត័៌មានពញខភាពលដែបានោរពារស្នាេះ ម្និលម្នជា 
ផ្ែត្រស្យជនដ៍ែ៏អពត្មារអ់នកជំងឺ និងអាចរងកជាឧរពរគដែ់កិចចត្រតិរតតិោរកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan ។ 
ស្ៅកនញង ករណីជាស្ត្ចើនពាកព់ន័ធនឹងម្ូែស្ហ្តញស្នេះ កម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan នឹងម្និយែ់ត្ពម្ចំ 
ស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនក។ 

 

ស្ោកអនកកអ៏ាចស្ពើនពញំថា ស្យើងខ្ញ ំម្និត្តូវស្ចញផ្ាយលផ្នកណាម្យួននពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ ររព់ស្ោក 
អនក ជូនស្ៅពមាជិកត្កុម្ត្រួសារ ឬម្តិតេក័តិលដែអាចពាកព់ន័ធកនញងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក រ៉ាញលនតស្យើងខ្ញមំ្និត្តូវ 
បានស្រទម្ទរឱ្យយែ់ត្ពម្ចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនក។  

 

ស្ដើម្បសី្ពនើពញំោរកំណតត់ឹងរញងឹនានាស្នាេះ ស្ោកអនកត្តូវស្រៀរចំពំស្ណើ ររព់ស្ោកអនកជាោយែកខណ៍អកសរ ជូនស្ៅ 
Lifespan Privacy Officer, Physicians Office Building, Suite 240, 593 Eddy Street, Providence, 
RI 02903, ឬជូនស្ៅ Affiliate Privacy Officers តាម្អាពយោា នលដែបានស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់ន 
ស្ពចកតជូីនដណឹំងស្នេះ។ 

 

B. ពិទ្ធសិ្ពនើពញំស្ដើម្បទី្ទ្ែួោរត្បាត្ព័យទកទ់្ងជាពមាា ត ់– ស្យើងខ្ញ ំនឹងពត្ម្រពត្ម្ួែពំស្ណើ លដែពម្ 
ស្ហ្តញផ្ែស្ដើម្បតី្បាត្ព័យទកទ់្ងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារចំស្ពាេះស្ោកអនកស្ៅឯទ្ីកលននងជាកោ់កម់្យួ 
ឬស្ៅតាម្វធិីជាកោ់កម់្យួ។ ឧទហ្រណ៍ស្ោកអនកពញំឱ្យស្យើងខ្ញ ំស្ដើម្បទីកទ់្ង ស្ោកអនកស្ៅទ្ីកលននងស្ធវើោរ 
ឬស្ៅទ្ីកលននងម្យួស្ត្ៅពីអាពយោា នផ្ទេះស្ោកអនក។ ត្រពិនស្រើអាចត្រត្ពឹតតស្ៅបាន ពូម្ ោរទក់ទ្ងដំរូងររព់ 
ស្ោកអនក ឬស្ៅស្ពែោរចញេះរញ្ជ ីស្ ម្ េះ។ រ៉ាញលនតរនាទ រម់្កស្ោកអនកស្ធវើោរស្ពនើពញំលររស្នេះ ត្ររស់្ពែស្វោ។ 
ោរស្ពនើពញំនានាពត្មារម់្ស្ធាបាយត្បាត្ព័យទកទ់្ងលដែមានជស្ត្ម្ើពលដែបានស្ធវើស្ឡើងរនាទ រព់ី ោរទកទ់្ង 
ឬោរចញេះរញ្ជ ីស្ ម្ េះស្ែើកដំរូង ត្តូវបានស្ធវើស្ឡើងជាោយែកខណ៍អកសរជូនស្ៅភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជន Privacy Officers 
ររព់ស្យើងខ្ញ ំតាម្អាពយោា នលដែបានស្រៀររារខ់ាងស្ែើ។ 
 

C. ពិទ្ធតិ្តតួពនិតិយ នងិែតចម្នង – ស្ោកអនកមានពិទ្ធិត្តួតពិនិតយ និងទ្ទ្ួែតាម្ែកខណៈទនស់្ពែស្វោស្នាេះ ឯកសារ 
ែតចម្នងអំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក លដែបានស្ត្រើត្បាព់ស្ដើម្បសី្ធវើោរពស្ត្ម្ចចិតតអំពី 
ោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក លដែស្រសាគ ែ់ថា “កំណតត់្តារបាយោរណ៍លដែបានស្រៀរចំ” ។ តាម្ធម្មតា ោរណ៍ស្នេះ 
រមួ្មានកំណតត់្តារបាយោរណ៍ស្វជជសាស្តពត និងវកិកយរត្ត, រ៉ាញលនតម្និរាររ់ញ្ចូ ែកំណតព់មាគ ែ់ស្ពទ្យខាងចិតតវទិ្ា, 
ពត័ម៌ានលដែត្រម្ូែបានពត្មារស់្គ្នែរំណងត្សាវត្ជាវ, ពត័ម៌ានលដែបានត្រម្ូែកនញងោរស្ធវើម្ញនស្ពែស្វោពម្ 
ស្ហ្តញផ្ែ ឬោរស្ត្រើត្បាព់នីតិវធិីចារ ់និងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារលដែកំណតច់ារណ់ាម្យួលដែ 
ហាម្ត្បាម្ចំស្ពាេះោរចូែស្ត្រើររព់ស្ោកអនក។ 

 

ស្ដើម្បតី្តួតពិនិតយ និងែតចម្នងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនកស្ៅកនញងកំណតត់្តារបាយោរណ៍លដែ 
បានស្រៀរចំស្នាេះ ស្ោកអនកត្តូវរញ្ជូ នពំស្ណើ ស្ោកអនកជាោយែកខណ៍អកសរ ជូនស្ៅភាន ក់ងារពិទ្ធិឯកជ  
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Privacy Officers ររព់ស្យើងខ្ញ ំតាម្អាពយោា នលដែបានស្រៀររារខ់ាងស្ែើ ឬោរចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន 
Affiliated Privacy Officer តាម្អាពយោា នលដែបានស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់នស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ។ 
ត្រពិនស្រើស្ោកអនកស្ពនើពញំឯកសារែតចម្នងអំពីពត័ម៌ាន លដែស្យើងខ្ញអំាចរិតនែនពត្មារត់នម្នឯកសារែតចម្នង ោរស្ផ្្ើ 
តាម្នត្រពណីយ ៍ឬោរផ្គតផ់្គងស់្ផ្សងៗស្ទ្ៀតលដែពាកព់ន័ធនឹងពំស្ណើ ររព់ស្ោកអនក។ ត្រពិនស្រើស្យើងខ្ញ ំរកាទ្ញក 
ពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ លដែស្ោកអនកស្ពនើពញំតាម្ទ្ត្ម្ងស់្អឡិកត្តូនិកស្នាេះ ស្ោកអនកមានពិទ្ធិស្ពនើពញំ 
ឯកសារែតចម្នងពត័ម៌ានស្ោកអនកតាម្ទ្ត្ម្ងស់្អឡិកត្តូនិក ស្ហ្ើយស្យើងខ្ញ ំនឹងផ្តែ់ជូនពត័ម៌ានចំស្ពាេះស្ោកអនក 
តាម្ទ្ត្ម្ងល់ដែស្ោកអនកស្ពនើពញំ ដរារណាវាអាចរស្ងកើតបានរចួស្ហ្ើយតាម្ទ្ត្ម្ងស់្នាេះ។ ត្រពិនស្រើពត័ម៌ានម្និ 
អាចរស្ងកើតបានរចួស្ហ្ើយតាម្ទ្ត្ម្ងស់្អឡិកត្តូនិកលដែស្ោកអនកស្ពនើពញំស្នាេះ ស្យើងខ្ញនំឹង្នដែ់កិចចត្ពម្ស្ត្ពៀង 
ជាម្យួស្ោកអនក តាម្ទ្ត្ម្ងស់្អឡិកត្តូនិកស្រៀរចរំចួលដែមានជស្ត្ម្ើព។ ស្យើងខ្ញ ំនឹងម្និរិតនែនស្ោកអនកលែម្ស្ទ្ៀត 
ចំស្ពាេះតនម្នពែកម្មររព់ស្យើងខ្ញ ំអំពីោរស្ឆនើយតរចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនកពត្មារឯ់កសារែតចម្នងស្អឡិកត្តូនិកអំពីពត័៌
មានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក។ 
 

ស្យើងខ្ញអំាចរដិស្ពធចំស្ពាេះពំស្ណើ ស្ោកអនក ស្ដើម្បតី្តួតពិនិតយ នងិែតចម្នងពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ 
ស្ោកអនកស្ៅកនញងសាថ នភាពលដែមានកំណត់យ៉ា ងជាក់ោក។់ ត្រពិនស្រើស្ោកអនកត្តូវបានស្ររដិស្ពធចំស្ពាេះពត័ម៌ាន 
ស្វជជសាស្តពតររព់ស្ោកអនកស្នាេះ ស្ោកអនកអាចស្ពនើពញំថា ោររដិស្ពធស្នេះត្តូវពិនិតយស្ម្ើែស្ឡើងវញិតាម្រយៈអនកជំនាញ 
លែទពំញខភាពកម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan ។ រ៉ាញលនតសាថ នភាពខនេះ ស្យើងខ្ញ ំម្និត្តូវបានទម្ទរស្ដើម្បផី្តែ់ជូន 
ស្ោកអនកនូវ ោរពិនិតយស្ម្ើែស្ឡើងវញិស្ឡើយ។ ត្រពិនស្រើស្យើងខ្ញ ំពិតជាស្គ្នរពពំស្ណើ ររព់ស្ោកអនកពត្មារោ់រពិនិតយ 
ស្ម្ើែស្ឡើងវញិ ននោររដិស្ពធស្នាេះ ស្យើងខ្ញនំឹងស្គ្នរពែទ្ធផ្ែននោរពិនិតយស្ម្ើែស្ឡើងវញិស្នេះ។  

 

D. ពិទ្ធលិកតត្ម្វូ – ត្រពិនស្រើស្ោកអនកមានអារម្មណ៍ថាពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារលដែស្យើងខ្ញ ំមានអំពីស្ោកអនក 
ម្និត្តឹម្ត្តូវ ឬម្និស្ពញស្ែញស្នាេះ ស្ោកអនកអាចសាកពួរស្យើងខ្ញ ំស្ដើម្បលីកតត្ម្ូវពត័ម៌ាស្នេះ។ ស្ោកអនកមានពិទ្ធិស្ពនើពញំ 
ោរលកតត្ម្ូវ ឱ្យលតពត័ម៌ានស្នេះត្តូវបានរកាទ្ញក។ ស្ដើម្បសី្ពនើពញំោរលកតត្ម្ូវស្នេះ ពំស្ណើ ស្ោកអនកត្តូវពរស្ពរជា 
ោយែកខណ៍អកសរ ស្ហ្ើយរញ្ជូ នស្ៅភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan Privacy Officer ឬ 
ភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan Affiliate Privacy តាម្អាពយោា នលដែបាន 
ស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់នស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ។ ស្ែើពពីស្នេះ ស្ោកអនកត្តូវផ្តែ់ជូនម្ូែស្ហ្តញលដែគ្នតំ្ទ្ពំស្ណើ  
ស្ោកអនក។ ស្យើងខ្ញ ំអាចរដិស្ពធពំស្ណើ ស្ោកអនកពត្មារោ់រលកតត្ម្ូវស្នេះ  ត្រពិនស្រើវាម្និពរស្ពរជាោយែកខណ៍ 
អកសរ ឬម្និរាររ់ញ្ចូ ែម្ូែស្ហ្តញស្ដើម្បគី្នតំ្ទ្ពំស្ណើ ស្នេះ។ រលនថម្ស្ែើស្នេះ ស្យើងខ្ញ ំអាចរដិស្ពធពំស្ណើ ស្ោកអនក ត្រពិន 
ស្រើស្ោកអនកពញំឱ្យស្យើងខ្ញ ំលកតត្ម្ូវពត័ម៌ានលដែ៖ 

 ម្និបានរស្ងកើតស្ឡើងស្ោយស្យើងខ្ញ ំែញេះត្តាលតរញរគែ ឬអងគភាពលដែបានរស្ងកើតពត័ម៌ានម្និអាចត្រត្ពតឹតបាន 
តស្ៅស្ទ្ៀត ស្ដើម្បសី្ធវើោរលកតត្ម្ូវស្នេះ; 

 ម្និលម្នជាលផ្នកននពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ លដែបានរកាទ្ញកស្ោយកម្មវធិលីែហ្វស្ពេន Lifespan;  
 ម្និត្តឹម្ត្តូវ និងម្និស្ពញស្ែញ។ 

 

E. ោរទ្ទ្ែួខញពត្តវូចសំ្ពាេះោរផ្សពវផ្ាយជាកោ់ក ់– ជាទូ្ស្ៅស្ោកអនកមានពិទ្ធិទ្ទ្ួែខញពត្តូវោរផ្សពវផ្ាយ លដែ 
ស្យើងខ្ញ ំបានស្ធវើស្ឡើងអំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារររព់ស្ោកអនក កនញងរយៈស្ពែត្បាមំ្យួ (6) ឆាន  ំម្ញនោែ 
ររសិ្ចេទ្ោរទ្ទ្ួែខញពត្តូវត្តវូបានស្ពនើពញំ។ រ៉ាញលនតោរស្ែើកលែងជាស្ត្ចើនត្តូវអនញវតតចសំ្ពាេះវធិានទូ្ស្ៅស្នេះ។  ឧទហ្រណ៍ 
ស្ោកអនកពញំមានពិទ្ធិទ្ទ្ួែោរខញពត្តូវោរផ្សពវផ្ាយនានាបានស្ធវើស្ឡើង៖ (1) ពត្មារោ់រពាបាែ ោររងត់្បាក ់
ឬកិចចត្រតិរតតិោរលែទពំញខភាព; (2) ចំស្ពាេះស្ោកអនក ឬអនកតំណាងទាលទ ែ់ខនួនស្ោកអនក; (3) ថាស្ោកអនកបានទ្ទ្ួែ 
ពិទ្ធិអនញញ្ញា តជាោយែកខណ៍អកសរ; (4) ពត្មារស់្ពៀវស្ៅស្ ម្ េះ អាពយោា ន ស្ែខទូ្រព័ពទម្នទីរស្ពទ្យ; (5) ចំស្ពាេះ 
ត្កុម្ត្រួសារ និងម្តិតេក័តិលដែពាកព់ន័ធនឹងោរលែទពំញខភាពស្ោកអនក ឬោររងត់្បាកព់ត្មារោ់រលែទពំញខភាព 
ស្ោកអនក ឬស្គ្នែរំណងននោរជូនដំណឹងស្ផ្សងៗជាកោ់ក់; (6) ចំស្ពាេះភាន ក់ងារពហ្ពន័ធពត្មារ់ពនតិពញខជាតិ 
ឬពកម្មភាពស្ពញើរអស្ងកត; (7) ចំស្ពាេះម្នទីរឃញំឃងំឬម្នទីរលកលត្រ ឬភាន កង់ារអនញវតតចារល់ដែពាកព់ន័ធនឹងអនកស្ទពនានា; 



 

 

10 

 

(8) ជាលផ្នកននោរកំណតទ់្ិនននយ័លដែមានកំណត់; ឬ (9) ភាន កង់ារស្ម្ើែលែទពំញខភាពស្ៅកនញងសាថ នភាពជាក់ោក។់ 
ទ្ំហំ្ពិទ្ធិស្ោកអនកស្ដើម្បសី្ពនើពញំោរទ្ទ្ួែខញពត្តូវម្យួ អាចត្តូវបានស្រលកតត្ម្ូវតាម្រយៈោរទាលន ព់រតូរនានាស្ៅកនញងចារ ់
ពហ្ពន័ធម្តងមាក ែ។    

 

ស្ោកអនកមានពិទ្ធិទ្ទ្ួែពត័ម៌ានជាកោ់កអ់ំពីោរផ្សពវផ្ាយលដែស្ោកអនកស្ធវើ ពិតជាមានពិទ្ធិចំស្ពាេះោរទ្ទ្ួែ 
ខញពត្តូវ។ ពិទ្ធិទ្ទ្ួែពត័ម៌ានស្នេះត្តូវបានកំណតច់ំស្ពាេះោរស្ែើកលែងជាក់ោក ់ោរកំណតត់ឹងរញងឹ និងោរោកល់ដន 
កំណតន់ានា។ ពំស្ណើ ស្ោកអនកត្តូវបានរញ្ជូ នជាោយែកខណ៍អកសរ ជូនស្ៅភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនពត្មារក់ម្មវធិី 
លែហ្វពេន Lifespan Privacy Officer ឬកភ៏ាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan 

Affiliate Privacy លដែពម្ត្ពរ តាម្អាពយោា នលដែបាន ស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់នស្ពចកតជូីនដំណឹងស្នេះ។ 
រញ្ជ ីស្រៀររារោ់រផ្សពវផ្ាយលដែស្ោកអនកស្ពនើពញំកនញងរយៈស្ពែ 12 លខ នឹងម្និរិតនែនស្ឡើយ។ ពត្មាររ់ញ្ជ ីស្រៀររារ ់
រលនថម្ ស្យើងខ្ញអំាចរិតនែនស្ោកអនកនូវតនម្នននោរផ្តែ់ជូនរញ្ជ ីស្រៀររារស់្នេះ។ 

 

F. ពិទ្ធចិសំ្ពាេះឯកសារែតចម្នងស្ពចកតជូីនដណឹំងស្នេះ – ស្ោកអនកមានពិទ្ធិស្ពើ នពញំឯកសារែតចម្នងស្ពចកតីជូនដំណឹង 
ស្នេះ ត្ររស់្ពែស្វោ ស្រើស្ទេះជាស្ោកអនកបានយែ់ត្ពម្ទ្ទ្ួែស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះតាម្ស្អឡិកត្តូនិកកស៏្ោយ។  
ពំស្ណើ  នានាពត្មារឯ់កសារែតចម្នងអាចទ្ទ្ួែបានស្ៅស្ពែោរចញេះរញ្ជ ីស្ ម្ េះស្ៅសាខាកម្មវធិីលែហ្វពេន 
Lifespan affiliate ឬអាចត្តូវបានស្ពនើពញំជាោយែកខណ៍អកសរពីភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វពេន 
Lifespan Privacy Officer ឬកភ៏ាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan Affiliate 

Privacy លដែពម្ត្ពរតាម្អាពយោា នលដែបានស្រៀររារស់្ៅចញងរញ្ចរន់នស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ។   
 

G. ពិទ្ធចិសំ្ពាេះោរជូនដណឹំង – ត្រពិនស្រើស្យើងខ្ញ ំកំណតថ់ា ោរកំណតត់្តារបាយោរណ៍ស្វជជសាស្តពតស្ោកអនក ត្តូវបានស្រ 
ស្ត្រើត្បាព់ ឬចូែស្ត្រើស្ោយម្និពម្រម្យស្នាេះ ស្យើងខ្ញ ំនឹងជូនដំណឹងស្ោកអនកអំពីោស្ត្រើត្បាព់ ឬោរចូែស្ត្រើស្ោយ 
ម្និពម្រម្យស្នាេះ ដូចលដែបានទម្ទរស្ោយចារ។់   

 

6. អនីតិជន និងអនកតំណាងទាលទ ែ់ខនួន 
ស្ៅកនញងសាថ នភាពភារស្ត្ចើន មាតិរិតា អាណាពាបាែ និង/ឬអនកស្ផ្សងៗស្ទ្ៀតលដែមានោរទ្ទ្ួែខញពត្តូវតាម្ផ្នូវចារច់ំស្ពាេះ 
អនីតិជននានា (កញមារៗ អាយញស្ត្ោម្ 18 ឆាន )ំ អាចអនញវតតពិទ្ធិនានាលដែបានពិពណ៌នាកនញងស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ ជំនួពឱ្យ 
អនីតិជន។ រ៉ាញលនតមានសាថ នភាពលដែអនីតិជននានាអាចអនញវតតពិទ្ធិស្ោយខនួនឯងលដែបានពិពណ៌នាកនញង ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ។  

 

7. ោរទាលន ព់រតូរស្ពចកតជូីនដំណឹងស្នេះ 
ស្យើងខ្ញ ំរកាពិទ្ធិស្ដើម្បទីាលន ព់រតូរស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ។ ស្យើងខ្ញ ំរកាពិទ្ធិស្ដើម្បសី្រៀរចំស្ពចកតីជូនដំណឹងលដែបានពិនិតយស្ម្ើែ 
ស្ឡើងវញិ ឬលដែបានទាលន ព់រតូរត្រករស្ោយត្រពិទ្ធភាពពត្មារព់័តម៌ានពញខភាពលដែបានោរពារ លដែស្យើងខ្ញ ំមានរចួ 
ម្កស្ហ្ើយអំពីស្ោកអនក កដូ៏ចជាពត័ម៌ានស្ផ្សងស្ទ្ៀត លដែស្យើងខ្ញទំ្ទ្ួែនាស្ពែអនារតផ្ងលដរ។ 
ស្យើងខ្ញ ំនឹងរិទ្ត្រោពឯកសារែតចម្នងស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះជាអចិនស្តនតយស៍្ៅសាខាកម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan affiliate 

នីម្យួៗ និងស្ៅស្ែើលវរសាយ រឺ៖ http://www.lifespan.org/lifespan-joint-privacy-notice.html 
 

នែាចារស់្ផ្តើម្មានត្រពិទ្ធភាព នឹងត្តូវស្បាេះពញម្េស្ៅស្ែើទ្ំពរ័ទ្ីម្យួននស្ពចកតីជូនដំណឹងស្ៅលផ្នកខាងស្ែើស្ៅស្កៀនខាងសាត ំ។ 
 

វាកត៏្តូវបានស្រកតព់មាគ ែ់ផ្ងលដរថា ស្ៅកនញងករណីកម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan ឬសាខាររព់ខនួនស្ផ្សងស្ទ្ៀត ត្តូវបានែក ់
ឬោករ់ញ្ចូ ែជាម្យួអងគភាពស្ផ្សងស្ទ្ៀត ឬកព៏ត័ម៌ានស្វជជសាស្តពត /កំណតត់្តារបាយោរណ៍ស្វជជសាស្តពតររព់ស្ោកអនក 
នឹងោន យជាត្ទ្ពយពម្បតតិមាច ព់កម្មពិទ្ធិែមី។   

http://www.lifespan.org/lifespan-joint-privacy-notice.html
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8. ោរតវា៉ា /ោរសាកពួរពត័ម៌ាន 
ត្រពិនស្រើស្ោកអនកស្ជឿជាកថ់ាពិទ្ធិឯកជនររព់ស្ោកអនកត្តូវបានស្ររសំ្ោេរំពានស្នាេះ ស្ោកអនកអាចោករ់ណតឹ ងតវា៉ា  
ជាម្យួរដាម្ស្តនតរីដាម្ស្តនតីត្កពួងពញខាេបិាែ និងស្ពវាកម្មពែរដាននពហ្រដាអាស្ម្រកិ Secretary of the Department of 

Health and Human Services, Hubert H. Humphrey Building, 200 Independence Avenue, SW, 

Washington, DC 20201។  ស្ោកអនកកអ៏ាចោករ់ណតឹ ងតវា៉ាចំស្ពាេះ Lifespan Privacy Officer ផ្ងលដរ 
តាម្អាពយោា ន និងស្ែខទូ្រព័ពទ ដូចខាងស្ត្ោម្។ 
 
ស្ោកអនកនឹងម្និត្តូវបានស្រោកស់្ទពទ្ណឌ ចំស្ពាេះោរោករ់ណតឹ ងតវា៉ា  ឬកស៏្ោកអនកនឹងម្និត្តូវបានស្រពញំឱ្យស្បាេះរងស់្ចាែ 
ពិទ្ធិស្ោកអនកតាម្ែកខខណឌ ននោរពាបាែស្ឡើយ។  
 

Lifespan Privacy Officer 

593 Eddy Street 

Physician Office Building, Suite 240 

Providence, RI  02903 

 

401-444-4728 or privacyofficer@lifespan.org 

 
ស្យើងខ្ញ ំទ្ទ្ួែសាគ ែ់ថា អនកជំងឺស្យើងខ្ញ ំអាចមានពំណួរនានា ឬអាចមានរំណងចងស់្ធវើោរសាកពួរអំពីពត័ម៌ានពញខភាពលដែ 
បានោរពារ, ស្ពចកតីជូនដំណឹងស្នេះ ឬោរអនញវតតពិទ្ធិឯកជនររព់ស្យើងខ្ញ ំ។ កម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan បានចាតត់ាងំ 
ភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan Affiliate Privacy Officers លដែស្ធវើោរងារយ៉ា ងជិត 
ពនិទ្ធជិាម្យួោរយិែ័យពិទ្ធិឯកជនពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វពេន Lifespan Privacy Office។  ភាន កង់ារពិទ្ធិឯកជនចូែរមួ្គ្នន  
ពត្មារក់ម្មវធិីលែហ្វស្ពេន Lifespan Affiliate Privacy Officers លដែស្ធវើោរងារជាចំរងៗស្ៅកនញងតំរនស់្ពវាកម្មពត័ម៌ាន 
ពញខភាព Health Information Services, បានស្រៀរចំរចួរាែ់ស្ដើម្បជីួយ ស្ោកអនកជាម្យួនឹងពំណួរ និងោរសាកពួរររព់ 
ស្ោកអនក ស្ហ្ើយអាចទកទ់្ងតាម្អាពយោា ន និងស្ែខទូ្រព័ពទលដែបានស្រៀររារស់្ៅស្ែើទ្ំពរ័ខាងស្ត្ោម្ស្នេះ។   

 

mailto:privacyofficer@lifespan.org
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ពត័ម៌ានទ្នំាកទ់្នំងពត្មារភ់ាន កង់ារពិទ្ធឯិកជនចូែរមួ្គ្នន  Affiliate Privacy Officials 
 

Rhode Island Hospital 

Health Information Services 

Affiliate Privacy Officer 

593 Eddy Street 

Providence, RI 02903 

 

401-444-4560 

  
  
The Miriam Hospital/Lifespan Physician Group 

Health Information Services 

Affiliate Privacy Officer 

164 Summit Avenue 

Providence, RI  02906 

 

401-793-2910 

  
  
Newport Hospital/ NHCC Medical Associates, Inc 

Affiliate Privacy Officer 

11 Friendship Street 

Newport, RI  02840 

 

401-845-1545 

401-845-1152 

  
  
Emma Pendleton Bradley Hospital 

Affiliate Privacy Officer 

1011 Veterans Memorial Parkway 

Riverside,  RI 02915 

 

401-432-1129 

  
  
Gateway Healthcare, Inc./ Gateway Professional 

Group, Inc./ The Autism Project 

Affiliate Privacy Officer 

249 Roosevelt Ave. Suite 250 

Pawtucket, RI 02860 

 

401-724-8400 
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