
 
 

HMIS ຂອງ KING COUNTY - ຄໍ າຍິ ນຍອມ ຂອງລູກຄ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນ ແລະ ROI- ພະຈິ ກ 2018 

 

ລະບົບຂໍ ້ ມູນການຄຸ້ມຄອງຄົນໄຮ້ບ້ານຂອງ King County (HMIS) 

ຄໍ າຍິ ນຍອມ ຂອງລູກຄ້າສໍ າລັບການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນແລະການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນ 
 

 HMIS ແມ່ນຫຍັງ?  
HMIS ແມ່ນລະບົບຂໍ ້ ມູນເຊິ່ ງເກັບໂຮມຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການຄົນໄຮ້ທີ່ ພັກອາໄສ. ບໍ ລິ ສັດ Bitfocus, Inc. 
ຄຸ້ມຄອງ HMIS ໃຫ້ແກ່ King County. ຈຸດປະສົງ ຂອງ HMIS ແມ່ນເພ່ືອປັບປຸງການບໍ ລິ ການ 
ທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ຄົນທີ່ ໄຮ້ບ້ານໃຫ້ມີ ເຮື ອນຢູ່,'ແລະເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານ້ັນດີ ຍິ່ ງຂື ້ ນ,'ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍໍ ້ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງຜູ້ກ່ໍຕ້ັງເຊັ່ ນ: ກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມື ອງ 
ຂອງສະຫະລັດ (and Urban Development ຫຼື  HUD).  
 

ຈຸດປະສົງຂອງແບບຟອມນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ?  
ດ້ວຍແບບຟອມນີ ້ , ທ່ານສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກໍາ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ 
ກັບສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອ King County ໃນການສະໜອງທີ່ ພັກອາໄສແລະການບໍ ລິ ການຕ່າງໆ. 
ລາຍຊື່ ຂອງສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມປະຈຸບັນມີ ຢູ່ທີ່  http://kingcounty.hmis.cc/participating-agencies/ 
 
ເມື່ ອລົງລາຍເຊັນເທິງແບບຟອມນີ ້ ,'ຂ້າພະເຈົ ້ າອະນຸຍາດໃຫ້ King County ແລະ Bitfocus ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນ 
HMIS ກັບສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມ.  ຂໍ ້ ມູນ HMIS 
ທີ່ ໄດ້ແບ່ງປັນຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບທີ່ ພັກອາໄສແລະການບໍ ລິ ການຕ່າງ.  
ມັນຍັງຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ປັບປຸງໂຄງການທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບໍ ລິ ການຄົນໄຮ້ບ້ານ. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມອາດປ່ຽນແປງທຸກໆເວລາ. 
   
ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈະຖື ກເກັບກໍາແລະແບ່ງປັນນ້ັນລວມມີ : 

● ຊື່ , ວັນເດື ອນປີ ເກີດ, ເພດ, ເຊື ້ ອຊາດ, ຊົນເຜ່ົາ, ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ, ເບີ ໂທລະສັບ, ທີ່ ຢູ່  
● ຂໍ ້ ມູນການແພດເບື ້ ອງຕ້ົນ, ສຸຂະພາບຈິ ດ, ການໃຊ້ສານແລະ ການດໍ າລົງຊິ ວິ ດປະຈໍ າວັນ  
● ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບທີ່ ພັກອາໄສ 
● ການນໍ າໃຊ້ການບໍ ລິ ການຂ້ັນວິ ກິດ,'ໂຮງໝໍແລະຄຸກ  
● ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາ, ລາຍໄດ້, ປະກັນໄພ ແລະ ສິ ດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ 
● ການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໂດຍສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມ  
● ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການປະເມີ ນ 
● ຮູບຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຫຼື  ພາບເໝືອນອື່ ນໆ (ຖ້າລວມເອົ າໄວ້)   

 

ໂດຍການເຊັນແບບຟອມນີ ້ ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ: 
 

● King County, Bitfocus ແລະສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມຈະຮັກສາຂໍ ້ ມູນ HMIS 
ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ເປັນສ່ວນຕົວໂດຍການໃຊ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ ເຂ້ັມງວດ. 
ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສິ ດທົບທວນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົ າ. 
 

● ມີ ຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍໜ່ຶງກ່ຽວກັບການລະເມີ ດຄວາມປອດໄພ 
ແລະບາງຄົນອາດໄດ້້ຮັບຂໍ ້ ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແລະໃຊ້ມັນຢ່າງບໍ່ ເໝາະສົມ.   
 

● ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບສິ ດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, ຂໍ ້ ມູນ HMIS ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, 
ຫຼື  ຂ້າພະເຈົ ້ າກັງວົນວ່າຂໍ ້ ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຖື ກໃຊ້ໃນທາງທີ່ ຜິດ, 
ຂ້າພະເຂົ ້ າສາມາດຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບ HMIS ໄດ້ທີ່ ເບີ  (206) 444-4001 x2.  
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● ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຂໍ ຮັບສໍ າເນົ າ ຂອງຄໍ າຍິ ນຍອມນີ ້ ແລະເອກະສານຂໍ ້ ມູນລູກຄ້າ 

 
● ຂ້າພະເຈົ ້ າອາດປະຕິເສດທີ່ ຈະເຊັນຄໍ າຍິ ນຍອມນີ ້ . ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າປະຕິເສດ, 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະບໍ່ ສູນສິ ດຜົນປະໂຫຍດ ຫລື  ການບໍ ລິ ການໃດໆ. 
 

● ຄໍ າຍິ ນຍອມນີ ້ ຈະໝົດອາຍຸໃນ 7 ປີ ນັບແຕ່ມື ້ ທີ່ ກິດຈະກໍາການເຄື່ ອນໄຫວ HMIS ທ້າຍສຸດທີ່ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້. 
 

● ຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຍົກເລີ ກຄໍ າຍິ ນຍອມນີ ້ ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ: 
 
Bitfocus, Inc.  
ATTN: HMIS ຂອງ King County 
5940 S Rainbow Blvd Ste 400 #60866 
Las Vegas, Nevada 89118-2507  
 

● ການຍົກເລີ ກຈະມີ ຜົນທັນທີ ທີ່ ໄດ້ຮັບ, ຍົກເວ້ັນຂະໜາດອື່ ນໆໄດ້ດໍ າເນີ ນແລ້ວພາຍໃຕ້ຄໍ າຍິ ນຍອມນີ ້  
ແລະ ພາຍຫັຼງບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມທີ່ ໃຊ້ງານ ແລະ 
ການປ້ອນປະສານສໍ າລັບທຸກຄົນໄດ້ຮັບການແຈ້ງຢ່າງທັນການ 
ເພ່ືອໃຫ້ການເພີກຖອນນ້ັນບໍ່ ລົບກວນການດູແລ ຫຼື  ການປະສານງານການບໍ ລິ ການ.  

 
• ຂໍ ້ ມູນ HMIS ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຈະຖື ກແບ່ງປັນເພ່ີມ 

ໂດຍສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມໄປຍັງສໍ ານັກງານອື່ ນໆສໍ າລັບການປະສານງານໃນການເບິ່ ງແຍງ, 
ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ, ອາຫານການກິນ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ,'ແລະການບໍ ລິ ການອື່ ນໆ. 
 

• ຂໍ ້ ມູນ HMIS ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຈະຖື ກທົບທວນຄື ນໂດຍຜູ້ກວດກາ ຫຼື  
ຜູ້ກ່ໍຕ້ັງຜູ້ທີ່ ທົບທວນຄື ນວຽກຂອງສໍ ານັກງານຄູ່ຮ່ວມ, ລວມທັງ HUD, ກົມ ນັກຮົບເກ່ົາອາເມລິ ກາ, 
ກົມສາທາລະນະສຸກແລະການບໍ ລິ ການມະນຸດ ແລະ ກົມການຄ້າ ຂອງລັດວໍ ຊິ ງຕັນ.  

 
• ຂໍ ້ ມູນ HMIS ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າອາດຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍປະມານຄຸນນະພາບ 

ຂອງການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້. ມັນຍັງອາດຖື ກໃຊ້ເພ່ືອການຄ້ົນຄ້ວາທີ່ ສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 
ພັນທະກິດ ຂອງ King County. 

 

ສໍ າຄັນ: ຫ້າມປ້ອນຂໍ ້ ມູນທີ່ ບ່ົງບອກສ່ວນຕົວເຂົ ້ າໃນ HMIS ສໍ າລັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ : 1) 
ໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຈາກອົງການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ; 2) ການໄລ່ ຫຼື  
ອັນຕະລາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ, ຄວາມຮຸນແຮງຈາກການອອກເດດ, 
ການຈູ່ໂຈມທາງເພດ ຫຼື  ສະຖານະການຖື ກເຝ້ົາຕິດຕາມ; 
3)ຖື ກຮັບໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ ທີ່ ຕ້ອງການເປີ ດເຜີຍສະຖານະເຊື ້ ອ HIV/AIDS (ເຊັ່ ນ: 
ໂອກາດເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ພັກອາໄສ ສໍ າລັບຜູ້ຕິດເຊື ້ ອເອດ (HOPWA); ຫຼື  4) ທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 13 
ປີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ພ່ໍແມ່ ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງເພ່ືອໃຫ້ຄໍ າຍິ ນຍອມທີ່ ຈະປ້ອນຂໍ ້ ມູນ ຂອງເຍົ າວະຊົນ ໃນລະບົບ HMIS. 
 
ຖ້າຫາກໜ່ຶງໃນສະພາບການເຫ່ົຼານີ ້ ສອດຄ່ອງກັບ ທ່ານ, ຫ້າມ ເຫັນດີ ໃຫ້ມີ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນເລື ້ ອງສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ. 
 
 
 



 
 

HMIS ຂອງ KING COUNTY - ຄໍ າຍິ ນຍອມ ຂອງລູກຄ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນ ແລະ ROI- ພະຈິ ກ 2018 

 

ຂໍ ້ ມູນ* ລູກຄ້າ: 
 
ຊື່ ລູກຄ້າ:    

 

ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ຂອງລູກຄ້າ:    
 

 *ກະລຸນາໃຊ້ໜ່ຶງແບບຟອມ ສໍ າລັບແຕ່ລະສະມາຊິ ກຄົວເຮື ອນ 
(ລວມທັງໜ່ຶງແບບຟອມສໍ າລັບເດັກນ້ອຍທີ່ ເປັນຜູ້ເຍົ າແຕ່ລະຄົນ). 

 

ລາຍເຊັນ: 
 
 

 
 

ລາຍເຊັນລູກຄ້າ ຫຼື  
ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍ: 

 
 

 

ຊື່ ທີ່ ເປັນຕົວພິມໃຫຍ່: 

 
 

ວັນທີ  

 

ສິ ດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າໃນການເຊັນແທນລູກຄ້າ: 
☐ - ພ່ໍແມ່ ☐ - ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ☐ - ຄໍ າສ່ັງສານ   ☐ - ອື່ ນໆ:    

 
 

 

__  _ 
ວັນທີ  

_  _ 
(ພະນັກງານ ແລະ ອົງກອນຈັດຕ້ັງທີ ່ ເປັນພິຍານ) 

ສໍ າລັບອົງການຈັດຕ້ັງໃຊ້ເທົ່ ານ້ັນ(ເພື ່ ອເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສໍ າເນົ າຢູ່ໃນອົງການຈັດຕ້ັງ): 
ລູກຄ້າເລື ອກອອກ (ໄດ້ປະຕິເສດການຍິ ນຍອມ)  (ອັກສອນຫຍໍ ້ ຊື ່ ພະນັກງານ/ອົງການຈັດຕ້ັງ) 


