EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
(ຫ້ອງການບໍລຫ
ິ ານຝ່າຍບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ມະນຸດ)
ຫ້ອງການ MEDICAID (MASSHEALTH)
ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢູໃ່ ນ MASSHEALTH
ລະບົບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເດັກ ແລະໄວລຸ້ນ (CANS)

ຊື່ຂອງສະມາຊິກ MassHealth (ສະມາຊິກ) __________________________________________________
ຊື່ຂອງຜປ
ູ້ ະເມີນສຸຂະພາບ-ພຶດຕິກຳ (ຜປ
ູ້ ະເມີນ) _____________________________________________
ຊື່ຂອງອົງການໃຫູ້ບໍລກ
ິ ານ (ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ) _________________________________________________
ທີ່ຢູ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ _____________________________________________________________________

__________________________________________ (ສະມາຊິກ) ອາຍຸຕຳກວູ່າ 21 ປີ ແລະ ກຳລັງໄດູ້ຮບ
ັ
ການປະເມີນພຶດຕິກຳ-ສຸຂະພາບ.
CANS ແມ່ນຫຍັງ?
ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານສຸຂະພາບ-ພຶດຕິກຳ (ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ) ໃຊູ້ເຄື່ອງມືທເີ່ ອີ້ນວູ່າ ຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງເດັກ
ແລະ ໄວລຸູ້ນ (CANS) ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມນທາງດູ້ານການປິ່ນປົວສຸຂະພາບພຶດຕິກຳກູ່ຽວກັບສະມາຊິກອາຍຸຕຳກູ່ວາ 21 ປີ. ສຳ
ລັບສະມາຊິກຜທ
ູ້ ກ
ີ່ ຳລັງຢໃູ່ ນການປິ່ນປົວ, ຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ິການຈະ ປັບປຸງ CANS ເປັນປົກກະຕິ ຢູ່າງໜູ້ອຍທຸກໆ 90 ວັນ.
ຂໍ້ມນທີ່ເກັບກຳໄດູ້ດູ້ວຍການໃຊູ້ເຄື່ອງມື CANS (ຂໍ້ມນ CANS) ຊູ່ວຍຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ິການເຮັດໄດູ້ຫຼາຍຢູ່າງເຊັ່ນ:


ຕັດສິນໃຈວູ່າ ສະມາຊິກອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮບ
ັ ການບໍລິການສຸຂະພາບພຶດຕິກຳອັນໃດ



ກວດກາເບິ່ງຢຕ
ູ່ ະຫຼອດເວລາວູ່າ ການບໍລກ
ິ ານສຸຂະພາບພຶດຕິກຳກຳລັງຊູ່ວຍສະມາຊິກບໍ
ເປັນຫຍັງ MassHealth ຈິ່ງຕ້ອງການເອົາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ູນ CANS

MassHealth ມີລະບົບຄອມພິວເຕີທຜ
ີ່ ູ້ໃຫູ້ສາມາດໃຊູ້ ເພື່ອປູ້ອນຂໍ້ມນ CANS ແຕູ່ລະຄັ້ງທີ່ໄດູ້ປະເມີນ ຫຼື ປັບປຸງສຸຂະພາບພຶດ
ຕິກຳ. MassHealth ຕູ້ອງການໃຊູ້ລະບົບ ເພື່ອປະເມີນຂໍ້ມນ CANS ແລະ ເຜີຍແຜູ່ມັນໃຫູ້ກັບຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ ແລະ
ໜູ່ວຍງານດແລ MassHealth ທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸູ້ມຄອງ (ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຈູ່າຍຄູ່າດແລຂອງສະມາຊິກ) ເພື່ອໃຫູ້
ຝູ່າຍດັ່ງກູ່າວ ສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫູ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ການບໍລິການສຸຂະພາບພຶດຕິກຳທີ່ສະເໜີໃຫູ້ກັບສະມາຊິກນັ້ນ
ບັນລຸຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງສະມາຊິກ. ການເຜີຍແຜູ່ຂໍ້ມນ CANS ຜູ່ານລະບົບຍັງຈະຊູ່ວຍໃຫູ້ຂໍ້ມນຜໃູ້ ຫູ້ບລ
ໍ ິການ
ປະຫວັດທາງການແພດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຫຼຼຸດຈຳນວນຂໍ້ມນທັງໝົດ ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານດັ່ງກູ່າວຕູ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມນຈາກ
ສະມາຊິກ, ດັ່ງທີ່ໄດູ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມຢລ
ູ່ ຸູ່ມນີ້.

1
CANS-CF (LAO) (08/14)

ຖູ້າທູ່ານອະນຸຍາດ, ຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທີ່ບັນທຶກໄວູ້ຂູ້າງເທິງຈະປູ້ອນຂໍ້ມນ CANS ໃດໜຶ່ງທີ່ມັນເກັບກຳກູ່ຽວກັບສະມາຊິກ
ເຂົ້າລະບົບ MassHealth. ຜູ່ານລະບົບນີ້, MassHealth ຈະສາມາດປະເມີນຂໍ້ມນດັ່ງກູ່າວ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມັນມີໄວູ້ໃຫູ້ກັບ
ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ ເພື່ອໄວູ້ເຂົ້າໄປນຳໃຊູ້ໃນຕໍ່ໜູ້າ. MassHealth ຍັງຈະໃຊູ້ລະບົບ ເພື່ອໃຫູ້ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານເຂົ້າໄປນຳໃຊູ້ຂມ
ໍ້ ນ
CANS ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານອື່ນຂອງສະມາຊິກປູ້ອນເຂົ້າ. ອັນນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫູ້ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານປັບປຸງຂໍ້ມນ CANS ຂອງສະມາ
ຊິກ ເມື່ອຕູ້ອງການ, ແທນທີ່ຈະໄປເຮັດ CANS ທັງໝົດຄືນໃໝູ່ອີກ. ຖູ້າທູ່ານເຫັນດີ, MassHealth ຍັງຈະໃຊູ້ລະບົບ
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫູ້ຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ິການອື່ນຂອງສະມາຊິກເຂົ້າຫານຳໃຊູ້ຂໍ້ມນ CANS ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານປູ້ອນເຂົ້າໃນລະບົບ CANS,
ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈປະຫວັດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕູ້ອງບອກສະມາຊິກໃຫູ້ຂມ
ໍ້ ນຊຳໄປມາຫຼາຍອີກ.
ການອະນຸຍາດຂອງທູ່ານຍັງຈະເຮັດໃຫູ້ MassHealth ໃຊູ້ລະບົບ ເພື່ອໃຫູ້ໜູ່ວຍງານດແລ MassHealth ຄຸູ້ມຄອງ ເຊິ່ງສະມາ
ຊິກໄດູ້ລົງທະບຽນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊູ້ຂໍ້ມນ CANS ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານເກັບກຳເອົາ.
ການອະນຸຍາດຂອງທ່ານ
ໂດຍການເຊັນຊື່ໃສູ່ຢລ
ູ່ ຸູ່ມນີ້, ທູ່ານອະນຸຍາດໃຫູ້ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານມີລາຍຊື່ຢູ່ລຸູ່ມນີ້:




ປູ້ອນທຸກຂໍ້ມນ CANS ກູ່ຽວກັບສະມາຊິກທີ່ຕນ
ົ ເອງເກັບກຳໄດູ້ເຂົ້າສລ
ູ່ ະບົບ MassHealth
ເບິ່ງ ແລະ ລອກແບບ ຂໍ້ມນ CANS ໃດໜຶ່ງກູ່ຽວກັບສະມາຊິກທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານອື່ນປູ້ອນເຂົ້າສູ່ລະບົບ MassHealth

ໂດຍການເຊັນຊື່ໃສູ່ຢລ
ູ່ ຸູ່ມນີ້, ທູ່ານຍັງອະນຸຍາດໃຫູ້ MassHealth ໃຊູ້ລະບົບ ເພື່ອເຜີຍແຜູ່ຂໍ້ມນ CANS ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ
ເກັບກຳໄດູ້ກັບ:


ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ຢູ່ໃນໜູ້າທຳອິດຂອງແບບຟອມນີ້



ໜູ່ວຍງານດແລ MassHealth ຄຸູ້ມຄອງ ເຊິ່ງສະມາຊິກໄດູ້ລົງທະບຽນຢໃູ່ ນເວລານັ້ນ ທີ່ໄດູ້ປອ
ູ້ ນ CANS ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
CANS ຂອງ MassHealth



ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານອື່ນ ຜທ
ູ້ ທ
ີ່ າູ່ ນໄດູ້ອະນຸຍາດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ຈັກ
MassHealth ຫຼື ຜູໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ິການອາດຈະບໍ່ມເີ ງື່ອນໄຂຕໍ່ການປິ່ນປົວ, ການຊຳລະ, ການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສິດໄດ້ຮບ
ັ
ຜົນປະໂຫຍດ ບໍ່ວ່າທ່ານເຊັນຊື່ແບບຟອມນີ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ທ່ານຈະຖອນການອະນຸຍາດໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຕາມ.
ຖູ້າທູ່ານອະນຸຍາດໃຫູ້ກິດຈະກຳຕູ່າງໆທີ່ກູ່າວໄວູ້ຂູ້າງເທິງແລູ້ວ, ຜູ້ໃຫູ້ບໍລກ
ິ ານຈະປູ້ອນຂໍ້ມນ CANS ກູ່ຽວກັບສະມາຊິກເຂົ້າສູ່
ລະບົບ MassHealth, ແລະ MassHealth ຈະປະເມີນຂໍ້ມນດັ່ງກູ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ມັນກັບຜໃູ້ ຫູ້ບລ
ໍ ິການ, ຜູ້ໃຫູ້ບລ
ໍ ິການອື່ນ
ຜທ
ູ້ ໄີ່ ດູ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ແລະ ໜູ່ວຍງານດແລທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກ. ການອະນຸຍາດຂອງທູ່ານຍັງຈະອະນຸຍາດ
ໃຫູ້ MassHealth ເພື່ອໃຫູ້ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານເຂົ້າໄປນຳໃຊູ້ຂໍ້ມນ CANS ທີ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານອື່ນຂອງສະມາຊິກປູ້ອນເຂົ້າໃສູ່ລະບົບ.
ຈື່ໄວ້ວ່າ ແມ້ແຕ່ທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດ, MassHealth ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລກ
ິ ານອາດຈະຍັງນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ CANS
ກ່ຽວກັບສະມາຊິກຕາມທີ່ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງ ຫຼືອະນຸຍາດໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີ່ມກ
ີ ານເຜີຍແຜູ່ຂມ
ໍ້ ນ CANS ຜູ່ານລະບົບ MassHealth ແລູ້ວ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຜີຍແຜູ່ຂໍ້ມນຈະບໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມໄດູ້ວູ່າ ມັນຈະຖືກນຳໃຊູ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍແນວໃດ. ກົດໝາຍຄວາມເປັນສູ່ວນຕົວທີ່ກວມເອົາຂໍ້ມນ CANS ອາດຈະ
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ແຕກຕູ່າງ ເມື່ອ MassHealth, ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ, ຫຼື ຫົວໜູ່ວຍດແລທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸູ້ມຄອງຖືຂໍ້ມນໄວູ້, ແຕູ່ອົງການດັ່ງກູ່າວ
ແຕູ່ລະອົງການຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍຄວາມເປັນສູ່ວນຕົວ ທີ່ນຳໃຊູ້ມັນ ເມື່ອໃຊູ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ.
ທູ່ານອາດຈະໃສູ່ວັນທີໃຫູ້ໝົດການອະນຸຍາດຢູ່ໃນແບບຟອມນີ້ຢູ່ດູ້ານລຸມ
ູ່ ໄດູ້. ຖູ້າທູ່ານບໍ່ບອກໃສູ່, ການອະນຸຍາດຂອງທູ່ານ
ຈະໝົດລົງໃນໜຶ່ງປີນັບຈາກວັນທີທູ່ານເຊັນຊື່ໃສູ່ແບບຟອມນີ້.
ທູ່ານອາດຈະຍົກເລີກການອະນຸຍາດນີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດູ້ທຸກເວລາ. ການຍົກເລີກຈະປູ້ອງກັນຜູ້ໃຫູ້ບໍລກ
ິ ານ ແລະ
MassHealth ບໍ່ໃຫູ້ນຳໃຊູ້ລະບົບ MassHealth ເພື່ອເຜີຍແຜູ່ຂມ
ໍ້ ນ CANS ທີ່ເກັບກຳໄດູ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທູ່ານຍົກເລີກການອະນຸ
ຍາດຂອງທູ່ານແລູ້ວ. ຂໍ້ມນທີ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມໄີ ວູ້ໃຫູ້ກັບ MassHealth, ຫົວໜູ່ວຍດແລທີ່ຄຸູ້ມຄອງ, ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ ຫຼືຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານ
ທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ສິດອື່ນຜູ່ານລະບົບ MassHealth ກູ່ອນການຮັບການຍົກເລີກຂອງທູ່ານແມູ່ນບໍ່ສາມາດເອົາຄືນມາໄດູ້.
ການຍົກເລີກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕູ້ອງ:





ບອກວູ່າ ໃຜເປັນສະມາຊິກ
ບອກວັນເດືອນປີເກີດສະມາຊິກ
ບອກວູ່າ ທູ່ານແມູ່ນໃຜ
ບອກວູ່າ ທູ່ານເປັນສະມາຊິກ, ພໍ່ແມູ່ດແລຂອງສະມາຊິກບໍ່, ຫຼື ອະທິບາຍວູ່າ ເປັນຫຍັງທູ່ານສາມາດດຳເນີນ



ເປັນສະມາຊິກໄດູ້
ບອກວູ່າ ທູ່ານກຳລັງຍົກເລີກການອະນຸຍາດ ເພື່ອປູ້ອນ ຫຼື ເຜີຍແຜູ່ຂໍ້ມນ CANS ທາງອອນລາຍນ໌

ທູ່ານຕູ້ອງໃຫູ້ການຍົກເລີກເປັນລາຍລັກອັກສອນແກູ່ຜໃູ້ ຫູ້ບໍລກ
ິ ານຕາມທີ່ຢູ່ບອກໄວູ້ຢໜ
ູ່ ູ້າທຳອິດຂອງແບບຟອມນີ້.
ຈາກນັ້ນ ຜໃູ້ ຫູ້ບລ
ໍ ິການຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ MassHealth ໂດຍການສົ່ງສຳເນົາສະບັບສະແກນໜັງສືຍກ
ົ ເລີກເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ທາງອີເມວຫາ: CANS-CBHI@MassMail.State.MA.US
ລາຍເຊັນຂອງທ່ານ
ໂດຍການເຊັນແບບຟອມໃບອະນຸຍາດນີ້, ທ່ານກຳລັງໃຫ້ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ CANS ກ່ຽວກັບ
ສະມາຊິກຕາມທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ຂ້າງເທິງ. ທ່ານຍັງຕ້ອງບອກວ່າ: ທ່ານໄດ້ອ່ານທັງໝົດແບບຟອມແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຊັນຊື່
ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ; ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮບ
ັ ສຳເນົາແບບຟອມສະບັບທີ່ເຊັນແລ້ວ.

___________________________________
ຊື່ແຈູ້ງຂອງຜເູ້ ຊັນໃຫູ້ການອະນຸຍາດ

___________________________________
ລາຍເຊັນຂອງຜເູ້ ຊັນໃຫູ້ການອະນຸຍາດ
___________________________________
ວັນທີລົງລາຍເຊັນ (ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນອະນຸຍາດ)
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___________________________________
ວັນທີ່ໝົດການອະນຸຍາດ (ຖູ້າບໍ່ມວ
ີ ັນທີຂຽນໄວູ້ຢໃູ່ ນແຖວນີ້, ການອະນຸຍາດຈະໝົດລົງໃນໜຶ່ງປີນບ
ັ ຈາກວັນທີລົງລາຍເຊັນ.)

ກະລຸນາໝາຍຕິກໃສູ່ແຖວຢູ່ລມ
ຸູ່ ນີ້ ໂດຍບອກວູ່າ ເປັນຫຍັງທູ່ານສາມາດເຊັນການອະນຸຍາດນີ້ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍໄດູ້.
_________

ຂູ້ອຍເປັນສະມາຊິກ. ຂູ້ອຍມີອາຍຸ 18 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວູ່ານັ້ນແລູ້ວ. ຖູ້າຂູ້ອຍບໍ່ທັນມີອາຍຸຮອດ 18 ປີ ຫຼື
ຫຼາຍກວູ່ານັ້ນ, ຂູ້ອຍສາມາດໃຫູ້ການອະນຸຍາດຂອງຂູ້າພະເຈົ້າດູ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍ.

_________

ຂູ້ອຍເປັນພໍ່ແມູ່ຄຸູ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກ.

_________

ຂູ້ອຍສາມາດຕາງໜູ້າສະມາຊິກ ເພື່ອໃຫູ້ການອະນຸຍາດ ເພື່ອໃຫູ້ຂໍ້ມນທາງການແພດ. ຂູ້ອຍໄດູ້ຄັດຕິດເອ
ກະສານກົດໝາຍທີ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ເປັນຫຍັງຂູ້ອຍຈິ່ງສາມາດເຊັນອັນນີ້ໄດູ້ມານຳແລູ້ວ.

ການເຕຼືອນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລກ
ິ ານ: ສຳເນົາແບບຟອມນີ້ສະບັບໜຶ່ງທີ່ລົງລາຍເຊັນແລ້ວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະມາຊິກ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລນຳ. ຖ້າສະມາຊິກ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລຍົກເລີກຄຳຍິນຍອມນີ້ພາຍຫັງ, ທ່ານຕ້ອງສົ່ງສຳເນົາ
ສະແກນໜັງສຼືຍົກເລີກນີ້ທາງອີເມວໄປໃຫ້: CANS-CBHI@MassMail.State.MA.US
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