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আিম,  , িশশ ও পিরবার স�িকর্ ত কাউি�লেক অনেুমািদত কির 
িপতা বা মাতা/আইনী অিভভাবেকর নাম মু�ণ করন (বা 18 বছেরর েবিশ হেল বয্ি�র) 
উপযু� পিরেষবাগিল �াি�েত সহায়তা করার জনয্ অনয্ানয্ সং�া ও সং�াগিলর কােছ/েথেক �দিশর্ত �েয়াজনীয় তথয্ েপেত এবং/বা 
�কাশ করেত।1  আিম বঝুেত পাির েয এই অনেুমাদেনর ফমর্িটেত �া�র করার িস�া�িট ে��ামলূক এবং আিম এই অনেুমাদনিট 
িলিখতভােব েয েকানও সময় বািতল করেত পাির, েকবলমা� এই অনেুমাদেনর �িতি�য়ায় ইিতমেধয্ �কািশত তথয্ বা এই জাতীয় তেথয্র 
উপর িনভর্ রতার ে�ে� এই �তয্াহার �েযাজয্ হেব না। 

 
আিম আরও বঝুেত েপেরিছ েয �া� এবং �কাশ করা হেব এমন তথয্ িনিদর্� নিথ বা তেথয্র আদান-�দােনর মেধয্ সীমাব� হেত পাের, যা এই 
ফেমর্র িবপরীত িদেক িচি�ত করা েযেত পাের। 

 
এই অনেুমাদেনর পূবর্বত� তািরখ বা ইেভ�িট িনেদর্ িশত না হেল এই ফমর্িট �া�র হওয়ার তািরখ েথেক এক বছর পর �য়ংি�য়ভােব েময়াদ 
েশষ হেব: 

 
 

 

এই অনেুমাদেনর েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ বা ইেভ� বা শেতর্ র উে�খ  
(িবপরীত িদেক অিবরত) 

 
 
 

1 Social Services Law § 483-b, িশশ এবং পিরবার পিরষদ িশশেদর সবর্ািধক উপযু� পিরেষবা �াি�র লে�য্ িনউ ইয়কর্  রােজয্র �া�য্, মানবেসবা 
এবং িশ�া সং�ার সােথ কাজ করার জনয্ তােদর চািহদা েমটােত অনুেমািদত হেয়েছ। ত�য্তীত, রাজয্ আইেনর িবপরীেত অনয্ েকানও িবধান থাকা 
সে�ও, পিরষেদর �েয়াজন অনুসাের যা পিরষেদর উে�শয্ ও পিরচালনার জনয্ উপযু� ফমর্ ও প�িতেত এবং সমেয় সকল তথয্ পিরষদ েকানও সদসয্ 
সং�ােক পিরষেদ জমা েদওয়ার জনয্ অনুেরাধ করেত পাের এবং এই জাতীয় সদসয্ সং�া েফডােরল আইন �ারা অনুেমািদত সীমা পযর্� জমা িদেত পাের। 
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আিম বঝুেত পারিছ েয আিম এই অনেুমাদন স�েকর্  েকানও �� িজ�াসা করেত বা েকানও ম�বয্ করেত পাির। আিম বঝুেত পারিছ েয 
আিম এই অনেুমাদেন �া�র করেত অ�ীকার করেত পাির এবং আমার �া�র করেত অ�ীকৃিত পিরেষবা বা িচিকৎসার জনয্ েযাগয্তার 
উপর �ভাব েফলেব না, তেব এিট িশশ ও পিরবার স�িকর্ ত কাউি�েলর সহায়তা করার �মতায় িব� ঘটােত পাের। 

 
আিম বঝুেত পারিছ েয এই অনেুমাদন Mental Hygiene Law § 33.13(c)(7) অনসুাের এমন বয্ি� এবং সত্তােক েদওয়া হে� 
যােদর এই জাতীয় তেথয্র জনয্ েবাধগময্ �েয়াজন, তেব শতর্  থােক েয �কাশিট নামযু� বয্ি� বা অনয্ েকানও বয্ি�র পে� 
�িতকারক হেব বেল আশা করা যায় না। 

 
আিম বঝুেত পারিছ েয েকানও �কাশ/�কাশ েফডােরল িশ�াগত অিধকার এবং েগাপনীয়তা আইন (Federal Educational Rights 
and Privacy Act, FERPA) �ারা আব� এবং এর স�িকর্ ত িবিধগিল িশ�ার েরকডর্ গিলর �কাশেক িনয়�ণ কের (20 ইউএসিস 1232 
িজ, 34 িসএফআর পাটর্  99) এবং অয্ালেকাহল এবং মাদক েসবনকারী েরাগীর েরকেডর্ র েগাপনীয়তা িনয়�ণকারী সুপািরশ িবিধগিলেকও 
(42 িসএফআর পাটর্  2) িনয়�ণ কের । তদিতির�, আিম বঝুেত পারিছ েয েকানও �কাশ / �কােশর িবষয়িট বয্ি�গত �া�য্ তেথয্র 
�কাশ (45 িসএফআর পাটর্  160 এবং 164) পিরচািলত েফডােরল �া�য্ বীমা বহনেযাগয্তা অয্া� জবাবিদিহতা আইন 1996 এর 
(Health Insurance Portability and Accountability Actএ, HIPAA) �ারা আব� এবং এর অথর্ হ'ল যিদ েকানও তৃতীয় প� 
আমার �া�য্ এবং ি�িনকাল তথয্ �হেণর জনয্ অনেুমািদত হয় যারা �া�য্েসবা �দানকারী িকংবা �া�য্ পিরক�না নয়, যার মেধয্ িশশ ও 
পিরবার কাউি�ল অ�ভুর্ � থােক, তাহেল �কািশত তথয্ আবার �কাশ করা েযেত পাের এবং এর �ারা েফডারাল েগাপনীয়তা িবিধমালা 
আর সুরি�ত করা যায় না। 

 
আিম বঝুেত পারিছ েয এই অনেুমাদন Article 27-F of the Public Health Law �ারা পিরচািলত এইডস এবং এইচআইিভ 
স�িকর্ ত তথয্ �কােশর অনেুমাদন েদয় না। 

 
আিম বঝুেত পারিছ েয এই অনেুমাদন েকানও েরকডর্  বা তেথয্র েগাপনীয়তা িনয়�ণকারী েকানও েফডােরল বা িনউ ইয়কর্  ে�ট 
আইন বা আইনেক বািতল কের না। 

 
�া� বা �কািশত হেত পাের এমন তেথয্র উপর েয েকানও িবিধিনেষধগেলা নীেচ িনেদর্শ করন: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িপতামাতার �া�র (বা 18 বছেরর েবিশ হেল বয্ি�)/আইনী অিভভাবক তািরখ 


