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ਬੇਘਰ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ 

ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 

 

HMIS ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?  

HMIS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਘਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ 

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। HMIS ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 

ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਹੇਜਦਾ ਹੈ 

 

HMIS ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?  

HMIS ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਵਾਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਚੰਗੇਰੀ 

ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?  

ਗ�ਾਹਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜਕੀ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਬੇਘਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 'ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਧਆਨ 

ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਸਲ, ਜਨਮਿਦਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 

ਆਕਾਰ, ਆਿਦ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ-ਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

 

HMIS ਿਸਸਟਮ ਮੈਨੂੰ  ਭਾਵ ਗ�ਾਹਕ ਨੂੰ  ਿਕਵ� ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ –ਤੁਸ� ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ (ਜਨਮਿਦਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਨੰਬਰ, ਆਖ਼ਰੀ ਪਤਾ, ਆਿਦ) ਿਰਪੇਰਟ ਕਰੇ ਿਬਨ� ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਨਾਮ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ (ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ ਨੰੂ) ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ� 

ਤੁਸ� ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਰਫ਼ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ” ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਕਸੇ ਵੀ HMIS – ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਿਵਖੇ ਜ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ HMIS ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

kingcounty.hmis.cc.  

 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� HMIS ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਹਾਉਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
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ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿਕਸ ਨੂੰ  ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ?  

ਤੁਹਾਡੀ HMIS ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਭੋਜਨ, ਿਬਜਲੀ/ਪਾਣੀ/ਗੈਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਉਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ HMIS ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਉਨ� � ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਏਨਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

 

ਇੱਕ ਗ�ਾਹਕ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ?  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੈਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਤੁਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਸਹਤ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ�, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ, ਆਿਦ) ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ� ਿਦਆਂਗ,ੇ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 

ਛੱਡਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜ� ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸੰਮਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਨ� 

ਅਤੇ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼� ਵਰਗੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ   

HMIS ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸ�, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ HMIS 

ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਿਮਲਦੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆਂ।   
  

 

HMIS ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਬਨੇਤੀਆ ਂਇਸ ਈਮੇਲ 'ਤ ੇਭੇਜੋ: kcsupport@bitfocus.com 

 


