தகவல் தாள்
தனிப்பட்ட

தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு

வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதத் ததரிவித்தல்.
1988 ஆம் ஆண்டின் அவுஸ்திரேலிய தனியுரிமைச் சட்ைத்தின் மூலம் வமேயறுக்கப்பட்ைவாறு, நீங்கள்
கீ ரே

குறிப்பிட்டுக்

தகவல்கமள

காட்டியுள்ள

(முக்கியைான

அமைப்புகள்/

ைற்றும்

சுகாதாே

பிேதிநிதிகளுக்கு
தகவல்கள்

உங்களது

தற்ரபாமதய

உள்ளிட்ைமவ)

தனிப்பட்ை

வேங்குவதற்கு

IHMS

ஐ

அறிவுறுத்தும் வமகயில் “தனிப்பட்ை தகவல்கமள பிற தேப்பினருக்கு வேங்குவதற்கான சம்ைதத்மதத்
ததரிவித்தல்”

எனும்

எதிர்காலத்

படிவத்மத

தனிப்பட்ை

(MR049)

தகவல்கமள

நீங்கள்

உபரயாகிக்க

தவளிப்படுத்தும்

ரவண்டும்.

வமகயில்

ரைலும்
ஐ

IHMS

இது

உங்களது

அனுைதிப்பதற்கான

ஏற்பாட்டிமனயும் இப்படிவம் வேங்குகிறது.
நீங்கள்

உங்களது

சம்ைதத்மதத்

ததரிவிக்கும்

ரபாது,

தகவல்கமளப்

தபறுவதற்கு

அனுைதிக்கின்ற குறித்த அமைப்பினால் அல்லது பிேதிநிதியினால் உங்களது தனிப்பட்ை
எவ்வாறு

உபரயாகிக்கப்பைவுள்ளன,

உங்களது தனிப்பட்ை
தனிப்பட்ை
உங்களது

ததாைர்பில்

அறிந்துதகாள்ள

தனிப்பட்ை

அமைப்பு

அல்லது

பிேதிநிதி

எவ்வளவு

தகவல்கள்
காலத்திற்கு

தகவல்கமளப் ரபணுவதற்கு உத்ரதசித்துள்ளது, ைற்றும் அத்தமகய உங்களது

தகவல்கள்

நீங்களாகரவ

குறித்த

நீங்கள்

எவ்வாறான

ரவண்டியது

தகவல்கமள

பாதுகாப்பிமனப்

கட்ைாயைாகும்.

(உணர்ச்சிைிக்க

ரபணவுள்ளது

ரைலும்,

தகவல்கள்

பிற

என்பது

தேப்பினருக்கு

உள்ளிட்ைமவ)

பற்றி

இவ்வாறு

வேங்கும்

ரபாது

அதிலுள்ள இைர்கள் பற்றியும் நீங்கள் அறிந்துதகாள்ள ரவண்டும். இதுரவ தகவல் அளிக்கப்படுதல்
எனப்படுவரதாடு, இதற்காக நீங்கள் வேங்கும் சம்ைதைானது “தகவல் ததரிந்த

இமசவு” எனப்படுகிறது.

உங்களது சம்ைதத்மத வேங்கும் ரபாது, நீங்கள் தகவல் ததரிந்த இமசமவரய வேங்குகின்றீர்கள்
என்பது ததாைர்பில் IHMS இற்கு பிேச்சிமனயற்றிருத்தல் ரவண்டும். உங்களது தனிப்பட்ை தகவல்கமள
நீங்கள் தபயர் குறித்துமேக்கின்ற அமைப்பு அல்லது பிேதிநிதிக்கு வேங்குமகயில் அதன் உபரயாகம்
ைற்றும் அதிலுள்ள இைர்கள் ரபான்றன பற்றி நீங்களாகரவ அறிந்துதகாள்ள ரவண்டுதைன உங்களுக்கு
ஆரலாசமன வேங்குவதன் மூலம், இந்தச் சம்ைதப் படிவத்தில் நீங்கள் வேங்கியுள்ள சம்ைதைானது
தகவல் ததரிந்த இமசவாக
எந்த

ரநேத்திலும்

நீங்கள்

இருக்குதைன்ரற IHMS கருதுகிறது.
வேங்கிய

சம்ைதத்மத

இேத்துச்

தசய்யரவா

அல்லது

அதில்

திருத்தம்

ரைற்தகாள்ளரவா ரவண்டுைாயின், அதற்கான ரகாரிக்மகதயான்மற IHMS இற்கு வேங்குவதன் மூலம்
அதமன ரைற்தகாள்ளலாதைன்பமத நீங்கள் நிமனவிற்தகாள்ளல் ரவண்டும்.
தயவுதசய்து

நீங்கள்

உறுதிப்படுத்தவும்.

சம்ைதப்

அதிலுள்ள

படிவத்மத

விையங்கமள

ைிகவும்

அவதானைாக

விளங்கிக்

தகாள்வதில்

வாசித்துள்ள ீர்கள்
உங்களுக்கு

என்பமத

ஏரதனும்

உதவி

ரதமவப்படின், தயவுதசய்து அது பற்றி IHMS ஐத் ததாைர்புதகாண்டு அறிந்துதகாள்ளவும். நீங்கள் இதில்
மகதயாப்பைிட்ை பின்னர், உங்களது எதிர்காலத் ரதமவகளுக்காக நீங்கள் மகதயாப்பைிட்ை சம்ைதப்
படிவத்தின் பிேதிதயான்மற நீங்கள் மவத்துக்தகாள்ளவும்.
உங்களது தனிப்பட்ை தகவல்கமள தவளிப்படுத்தல் பற்றித் தீர்ைானிப்பதில்,
அத்தமகய

தவளிப்படுத்தலானது

சட்ை

ரீதியானதாகவும்

அது

அவுஸ்திரேலிய

தனியுரிமைச்

சட்ைத்துைன் இமசவுற்றதாகவும் இருக்குைிைத்து ைாத்திேரை அதமன IHMS தவளியிடும்.
பிரிவு

வழிகாட்டல்

(கீ ரே வேங்கப்பட்டுள்ள வேிகாட்ைல் விையங்களுைன் நீங்கள் உைன்பைாதவிைத்து, இப்
படிவைானது
IHMS

உரியவாறு

இேத்துச்

நிமனவிற்தகாள்க)

பூர்த்திதசய்யப்படும்

தசய்வதற்ரக

இது

வமே

உங்களது

இட்டுச்தசல்லாம்

சம்ைதப்

என்பமதத்

படிவத்மத

தயவுதசய்து

சம்ைதத்மத

இங்கு அமனத்துப் பிரிவுகளும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ைற்றும் இலக்கங்கமளக்

வேங்கும் நபர்

தகாண்டும் திகதி முமற ைற்றும் ைாதிரிக்கு இணங்கப், தபாருத்தைானவிைத்து தபரிய
எழுத்தில் பூேணப்படுத்தப்பைல் ரவண்டும்.

தபற்ரறார் /சட்ை

16 வயதிற்குக் கீ ோன சிறுவர்கள், தைது தனிப்பட்ை தகவல்கமள

ரீதியான

தவளிப்படுத்துவதற்கான சம்ைதத்மத வேங்குவதற்கு, தைது தபற்ரறாரில் ஒருவமே

பாதுகாவலரின்

அல்லது அேசு அங்கீ காேம் தபற்ற சட்ை ரீதியான பாதுகாவலர் ஒருவமேக்

சம்ைதம்

தகாண்டிருத்தல் ரவண்டும் .
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தகவல் தாள்
தனிப்பட்ட

தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு

வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதத் ததரிவித்தல்.
16 வயது முதல்

18 வயது வமேயுைான சிறுவர்கள் தகவல் ததரிந்த சம்ைதத்மத

வேங்குவதற்கான

திறமையற்றவர்கள்

இல்லாதவிைத்து,

அவர்கள்

தைது

என்பதற்கான

தசாந்த

ைருத்துவச்

சம்ைதத்மத

சான்றிதழ்

வேங்கலாம்.

தைது

தகவலளிக்கப்பட்ை சம்ைதத்மத வேங்குவதற்கான திறமையிமனக் தகாண்ை சிறுவன்,
தபற்ரறாரினால் அல்லது சட்ைரீதியான அதிகாேத்தினால் IHMS இற்கு வேங்கப்படும்
அறிவுறுத்தலுக்கு எழுத்து மூலம் உைன்படுைிைத்து, இந்த வயதுக் குழுவினருக்கான
தனிப்பட்ை

தகவல்கமள தவளிப்படுத்துவதற்கான சம்ைதத்மத ஒரு தபற்ரறாரினால்

அல்லது சட்ை ரீதியான பாதுகாவலரினால் ைாத்திேரை வேங்க முடியும்.
16 வயதிற்கு ரைற்பட்ை நபர் ஒருவர் தகவலறிந்த
திறமையற்றவதேன

ஒரு

தமகமையுமைய

சம்ைதத்மத வேங்குவதற்கான

ைருத்துவரினால்

கருதப்படுைிைத்து,

அக்குறித்த நபர் ஒரு தபாருத்தைான அதிகாேசமபயினால் நியைிக்கப்படுகின்ற ஒரு
சட்ை

ரீதியான

ரீதியான

பாதுகாவலமேக்

பாதுகாவலர்

அல்லது

தகாண்டிருத்தல்

ஒரு

தபற்ரறார்

ரவண்டும்.

ரைற்படி

அக்குறித்த

குறித்த

நபரின்

சட்ை

சார்பில்

சம்ைதப் படிவத்தில் மகதயாப்பைிைலாம்.
வேக்காடுகிற

பாதுகாவலர் வேக்காடுவதற்காக உத்தேவிைப்பட்ை காப்புரிமை

ரநாக்கத்திற்காக ைட்டுரை தனிப்பட்ை தகவல்கமள தவளியிைமுடியும்.
மகதயாப்பத்மத
IHMS

சரிதயன

நிரூபித்தல்

அமைப்பு/பிேதிநிதி:
ஒரு அமைப்பு அல்லது பிேதிநிதி ைாத்திேரை சம்ைதப் படிவத்தில் இனங்காணப்பைல்
ரவண்டும்.

இதன்ரபாது,

இேண்டு

அல்லது

அதற்கு

ரைற்பட்ைமவ

குறிப்பிைப்பட்டிருப்பின், முதலில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அமைப்பு அல்லது பிேதிநிதிமய
ைாத்திேரை IHMS கவனத்திற்தகாள்கிறது. நீங்கள் உங்களது தனிப்பட்ை தகவல்கமள
இேண்டு அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ை அமைப்புக்களுக்ரகா அல்லது பிேதிநிதிகளுக்ரகா
தவளிப்படுத்த

விரும்பினால்,

அக்குறிப்பிட்ை

ஒவ்தவாரு

அமைப்பு

ைற்றும்/அல்லது

பிேதிநிதிக்கான தனியான சம்ைதப் படிவங்கமள பூேணப்படுத்த ரவண்டியிருக்கும்.
IHMS யினால் தவளிப்படுத்துகின்ற குறிப்பிட்ை தனிப்பட்ை தகவல்கள்
நீங்கள்

பரிந்துமேக்கும்

அமைப்பு

அல்லது

பிேதிநிதிக்கு

எத்தமகய

தகவல்கமள

தவளிப்படுத்துவதற்கான அனுைதிமய நீங்கள் IHMS இற்கு வேங்குகின்றீர்கள் என்பது
பற்றி

ததளிவாகவும்

உதாேணைாக,

“முழு

சுருக்கைாகவும்
ைருத்துவ

நீங்கள்

ஆவணக்

அறிந்து

ரகாமவ”,

தகாள்ளல்

“மகயில்

ரவண்டும்.

ஏற்பட்ை

காயம்

பற்றியது”, “உள ஆரோக்கியம் பற்றிய பதிவுகள்” ரபான்றன.
எதிர்காலத் தனிப்பட்ை தகவல்கள்:
சம்ைதப் படிவைானது குறித்த சம்ைதம் வேங்கப்படுகின்ற திகதி வமே ைாத்திேரை
தசல்லுபடியாகின்றது (தற்ரபாமதய தனிப்பட்ை தகவல்கள் உள்ளிட்ைது). நீங்கள்
பரிந்துமேத்துள்ள அமைப்பு அல்லது பிேதிநிதிக்கு உங்களது எதிர்காலத் தனிப்பட்ை
தகவல்களும் (அதாவது, சம்ைதித்தத் திகதியின் பின்னர் IHMS இனால்
ரசகரிக்கப்படுகின்ற உங்களது தனிப்பட்ை தகவல்கள்) கிமைக்க ரவண்டுதைன
விரும்பினால், “எதிர்காலத் தனிப்பட்ை தகவல்கள்” என்பதற்கான சம்ைதப் படிவத்தில்
நீங்கள் மகதயாப்பைிைல் ரவண்டும். அக்குறித்த இைத்தில் மகதயாப்பம்
இைப்பைாதவிைத்து, நீங்கள் உங்களது எதிர்காலத் தகவல்கமள
தவளிப்படுத்துவதற்கான சம்ைதத்மத வேங்கவில்மல என்பதாகரவ IHMS
கருதுகின்றது.
மகதயாப்பத்மத
IHMS

சரிதயன

நிரூபித்தல்

நீங்கள் சம்ைதப் படிவத்மதப் பூேணப்படுத்தி நிமறவுதசய்யும் ரபாது IHMS ஆல்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ைருத்துவர் ஒருவரின் முன்னிமலயில் மகதயாப்பைிடுவமத
உறுதிதசய்து தகாள்ளவும். (நீங்கள் புலம்தபயர் தடுப்புக்காவல் வசதிதயான்றில்
அல்லது பிோந்திய தசயலாக்க மையத்தில் தங்கியிருப்பின், அங்குள்ளததாரு IHMS
சுகாதாே ைருந்தகத்திலுள்ள ஒரு ைருத்துவோவார். அல்லது நீங்கள் சமுதாயத்தில்
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தகவல் தாள்
தனிப்பட்ட

தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு

வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதத் ததரிவித்தல்.
வசிப்பின் உங்களது சமுதாய சுகாதாே ரசமவ வேங்குனோக IHMS ஆல்
பரிந்துமேக்கப்பட்ைததாரு ைருத்துவோவார் (நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிலுள்ள சமுதாய
தடுப்புக்காவலில் வசிப்பின் உங்களுக்கு IHMS ஆல் ஒதுக்கப்பட்ை தபாது ைருத்துவர்
அல்லது நவ்ரு குடிரயற்ற ைருத்தகம் அல்லது ைனுஸ் தீவிலுள்ள கிேக்கு
ரலாேங்ரகா அகதிகள் இமைைாற்ற மையம் ஆகியவற்றிலுள்ள ைருத்துவர்)). நீங்கள்
வசாவுைன்
ீ
அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தில் வசிப்பவோயின், நீங்கள் சம்ைதப்

படிவத்மத உபரயாகிக்க ரவண்டியதில்மல, ைாறாக அவுஸ்திரேலியாவின் தகவல்

சுதந்திேத்திற்கான சட்ைத்தின் கீ ழ் புலம்தபயர் ைற்றும் எல்மலரயாேப் பாதுகாப்புத்
திமணக்களத்திற்கு ரநேடியாக விண்ணப்பிக்கவும்.
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தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு
வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதத் ததரிவித்தல்
சம்மதம் ததரிவிக்கும் நபர் (“குறித்த நபர்”)
(இந்தப் பிரிவு கட்டாயமாக பூரணப்படுத்தப்படல் வவண்டும்)
தபயர்:

அளடயாை அட்ளட இைக்கம்:

ஆண்

பிறந்த திகதி:

தபண்

தமாழி:

வயது:

______ / ______ /________
உளரதபயர்ப்பாைரின் இைக்கம்:

உளரதபயர்ப்பாைளரப் பயன்படுத்தியளம:
ஆம்

இல்ளை

தபற்றறாரின்/சட்ட ரீதியான பாதுகாவலரின் சம்மதம்
(குறித்த நபரினால் சம்மதத்ளத வழங்க முடியாதவிடத்து மாத்திரம் இப் பிரிவிளனப் பூரணப்படுத்தவும்: குறித்த நபரினால்
சம்மதம் வழங்க முடியுமாயின் இப்பிரிவிளன தவற்றிடமாக ளவத்தல் வவண்டும்.)

தபயர்:

நான் இந்த சம்மதப் படிவத்தில் ளகதயாப்பமிடுவதன் மூலம், இத்தால் குறிப்பிடப்படும் எனது சம்மதமானது அதளன
நான் மீ ைப்தபறும் காலம் வளர அல்லது நான் இந்த சம்மதத்ளத வழங்கிய தினத்திலிருந்து ஐந்து (5) வருடங்களைக்
தகாண்டததாரு காலப்பகுதியின் பின்னர் (இதில் எது முதலில் இடம்தபறுகிறறதா, அதுவளர)

தசல்லுபடியாகுதமன்பளத நான் ஏற்றுக்தகாள்கின்றறன். நான் வளரயறுக்கப்பட்ட சர்வறதச சுகாதார மற்றும்

மருத்துவச் றசளவகள் (IHMS) இற்கு எழுத்து மூலமான றகாரிக்ளகயிளன விடுப்பதன் மூலம் இந்த சம்மதத்திளன
இரத்துச்தசய்யறவா அல்லது அதிி்ல் மாற்றம் தசய்யறவா என்னால் முடியுதமன்பளதயும் நான் அறிந்துள்றைன்.
சம்மதம் ததரிவித்தல் (கீ ழுள்ை அளனத்துப் பிரிவுகளும் பூரணப்படுத்தப்படல் வவண்டும்)
எனது தற்றபாளதய தனிப்பட்ட தகவல்களை (IHMS தகாண்டுள்ை உணர்ச்சிமிக்க தகவல்கள் உள்ைிட்டளவ) கீ றழ தபயர்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ை அளமப்பிற்கு அல்லது எனது பிரதிநிதிக்கு (கீ றழ தபயர் குறிப்பிடப்பட்டளவ) வழங்குவதற்கு IHMS
இற்கும் அதன் துளணக் கம்பனிகளுக்கும் இத்தால் அறிவுறுத்தல் வழங்கி அதிகாரமைிக்கப்படுகிறது.
அளமப்பு/பிரதிநிதி (ஒரு அளமப்பு/பிரதிநிதி மாத்திரவம குறிப்பிடப்படல் வவண்டும்:
பரிந்துளரக்கப்படும் அளமப்பு மற்றும்/அல்ைது பிரதிநிதி ஒவ்தவான்றுக்குமாக

IHMS தவைிப்படுத்துகின்ற குறிப்பிட்ட

தனியான படிவங்களை உபவயாகிக்கவும்)

தனிப்பட்ட தகவல்கள்

குறித்த நபரின் ளகதயாப்பம் (அல்ைது குறித்த நபரினால் சம்மதம் அைிக்க
முடியாதவிடத்து தபற்வறார்/பாதுகாவைர்)

சம்மதத் திகதி:

எனது எதிர்காலத் தனிப்பட்ட தகவல்களை (IHMS தகாண்டுள்ை உணர்ச்சிமிக்க தகவல்கள் உள்ைிட்டளவ)
பரிந்துளரக்கப்படும் அளமப்பிற்கு அல்லது எனது பிரதிநிதிக்கு (றமறல தபயர் குறிப்பிடப்பட்டவாறு),

பரிந்துளரக்கப்பட்ட அளமப்பு/ பிரதிநிதியின் சட்டபூர்வமான றதளவப்பாட்டின் றபரில் வழங்குவதற்கு IHMS இற்கும்
அதன் துளணஅளமப்புகளுக்கும் இத்தால் அறிவுறுத்தல் வழங்கி அதிகாரமைிக்கப்படுகிறது.
நபரினால் சம்மதம் அைிக்க முடியாதவிடத்து தபற்வறார்/பாதுகாவைர்)

(எதிர்காைத் தகவல்களை IHMS தவைிப்படுத்தக் கூடாததனில், கீ ழுள்ை ளகதயாப்பம் மற்றும்
திகதி ஆகியவற்ளற இடுவதற்கான பிரிவானது தவற்றிடமாக வபணப்படல் வவண்டும்)

சம்மதத் திகதி:

வாய் மூல சம்மதம் ததரிவித்தல் (IHMS பணியாைர்கைின் உபறயாகத்திற்கு மாத்திரம் - எழுத்து மூைமான சம்மதத்ளதப்
தபறுவதற்கு சாத்தியமற்றவிடத்து மாத்திரம் வாய் மூைமான சம்மதம் தபறப்படல் வவண்டும்: வாய் மூை சம்மதம்

ஏற்புளடயதாகாதவிடத்து, கீ ழுள்ை ளகதயாப்பம் மற்றும் திகதி ஆகியவற்ளற இடுவதற்கான பிரிவானது தவற்றிடமாக

வபணப்படல் வவண்டும்): நான் குறித்த நபருடன் உத்வதச தகவல் தவைிப்படுத்துளக ததாடர்பில் கைந்துளரயாடியுள்வைன்.
வமலும் தகவல் தவைிப்படுத்தல் பற்றிய உத்வதச திட்டத்ளத குறித்த நபர் விைங்கிக் தகாண்டுள்ைளம ததாடர்பில் நான்
திருப்தியளடவவதாடு, அவர் இதற்கான தனது தகவைறிந்த சம்மதத்ளத வழங்கியுள்ைார்.
IHMS சுகாதார மருத்துவரின் ளகதயாப்பம்:

IHMS சுகாதார மருத்துவரின் தபயர்:
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திகதி:

1 இல் பக்கம் 2

வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதம் ததரிவித்தல்

சம்மதம் தசல்லுபடியாதல் மற்றும் சம்மதத்ளத இரத்துச் தசய்வதற்கான உரிளம பற்றிய அறிவித்தல்

தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு

குறித்த நபருக்கான உறவுமுளற:

MR_049_V2.00

கட்டுதல் எல்ளை – எழுத்துக்கள் இல்ளை

பிறந்த திகதி:

குறித்த நபரின் ளகதயாப்பத்ளத IHMS உறுதிப்படுத்தல்
(அல்ைது குறித்த நபரினால் சம்மதம் வழங்க முடியாதவிடத்து தபற்வறார்/சட்ட ரீதியான பாதுகாவைரின் ளகதயாப்பத்ளத
உறுதிப்படுத்தல்)

வமவை சம்மதம் ததரிவிக்கும் பிரிவில் இடப்பட்டுள்ை ளகதயாப்பமானது இந்த சம்மதப் படிவம் குறிப்பீடு தசய்கின்ற குறித்த
நபருளடய ளகதயாப்பமாகும் என்பளத (அல்ைது, மாறாக குறித்த நபரினால் தகவைைிக்கப்பட்ட சம்மதத்ளத வழங்க

முடியாதவிடத்து, அக்குறித்த ளகதயாப்பமானது குறித்த நபரின் தபற்வறாரின் அல்ைது சட்ட ரீதியான பாதுகாவைரின்
ளகதயாப்பம் என்பளத), IHMS ஆல் ஈடுபடுத்தப்பட்டததாரு சுகாதார மருத்துவர் என்ற வளகயில், நான்
உறுதிப்படுத்துகின்வறன்.

திகதி:

2 இல் பக்கம் 2
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கட்டுதல் எல்ளை – எழுத்துக்கள் இல்ளை
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வழங்குவதற்கான சம்மதத்ளதம் ததரிவித்தல்

IHMS சுகாதார மருத்துவரின் தபயர்:

தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பிற தரப்பினருக்கு

IHMS சுகாதார மருத்துவரின் ளகதயாப்பம்:

