የረዳት ስልጣን (ፍቃድ) / ወኪል መዝገብ
እርስዎ ________________ የተባሉትን እንደ ረዳት (ተጋጋዥ) ሆኖ የሚንሹር (MNsure) መረጃዎን እንዲሞሉላችሁና በኣዲስ መረጃ
እንዲያሳድስላችሁ መርጠዋል። "Confirm" ("ኮንፊርም") የሚለውን ካቃጨላችሁ፡ ረዳትዎ ስለ እርስዎንና ስለ ሌሎች
በማመልከቻዎን ያሉትን ለሚከተልቱን እርምጃዎችን ለማስፈጸም ስልጣን ሰጥታቹሃል ማለት ነው፡
•

ኣገልግሎት እንዲሰጥዎት ያህል የርስዎን መረጃ ክፍት ማድረግ ለመቻል

•

የርስዎንና መኖርያችሁን ጋር ስለሚኖሩትን መረጃ በማመልከቻዎን ጋር ለማስገባት

•

ማመልከቻዎን ማቅረብ (መላክ)

•

ብቁ የጤና እቅድ (ፕላን) ሊመርጡላችሁ

•

የገፋና ከፍተኛ የቀረጥ ዱቤና ብዛትን መርጦ ለማመልከት

•

ደላሎችን እንደሚመለከት፡ ኣሁን እርስዎን ባላችሁት የጤና ኢንሹራንስ ድርጅት ሒሳብ ገብቶ የሚፈለገው መረጃ
ሊመለከት እንዲችል ነው።

በተጨማሪ ደግሞ፡ ረዳትዎ በማመልከቻዎ ላይ ያሉትን የሁሉንም ሰዎች መረጃ ለማየትና ስለ ሁሉንም መረጃ እንዲያቀርብልዎት
ዘንድ ስልጣን ስጥታቹሃል። ስለ ኣመልካቹም ይሁን ወይም ቤተ ሰቡን፡ ስለ ተጠጊዎች፡ ሰራተኞችና፡ ወይም ሌሎችን ሁሉ፡ መረጃ
የሚሰጡና፡ መረጃ የሚያዩ፡ የMNsure ኣመልካቾች ወይም ረዳቶች፡ ስለ የግል መረጃ ወይም ሕጋዊ ጠባቂ፡ ወይም ሌላ መረጃን
ለመክፈትና ለማቅረብ፡ ፍቃድ መኖራቸውን ማወቅ፡ ኣለበልዝያ ግን ስልጣን እንደተሰጡ ማረጋገጥ ይገባል። እና ደግሞ፡ መረጃውን
መከላከያ እንዲኖርበት መስማማት ኣለባቸው። በተጨማሪም፡ ግለ-ሰዎች፡ ስለ ሌላ ግለ-ሰው መረጃ የሚያቀርቡ ወይም የግለ ሰውን
መርጃ ለማየት የሚችሉ ሁሉ፡ በቀላሉ ሊጠቆሙ በሚችሉ መረጃዎችን ተጠቅሞ ማመልከቻውን መጨረስ ይገባል። ኣለበለዝያ ግን
በክፍለ-ሃገሩ ወይም በፈደራል ህግ ፍቃድ መሰረት፡ ያለ ፍቃድና ስልጣን መረጃውን ሊከፍቱ፡ ሊጠቀሙበት፡ ሊያሳድሱት፡
ሊያወድሙት፡ ሊሰርቁት ወይም ሊያጋልጡት እንዳይችሉ ዘንድ መከላከል ይገባል። በማመልከቻው ጋር ያለው መረጃ የግል ነው።
"Confirm" የሚለውን ካቃጨላችሁ፡ ይኸውን ረዳት ስለ ማመልካቻዎን መረጃ እንዲያገኝና ማማልከቻው ጋር ስላለው መረጃ

በሚመለከቱና ስለማመልከቻውን በሚመሳሰሉትን ሁሉ፡ እንደ ማመልከቻውን መፈረምና፡ በብቁ የጤና ፕላን እንዲመዘገቡ
ለማድረግ ፍቃድ ሰጣቹሃል ማለት ነው።

"Confirm" የሚለውን ካቃጨላችሁ፡ ስለ የምዝገባ ይሁን የመጨረሻ ዕለቶች ዕውቀትና ሓላፊነት ተጠያቂ እርስዎ መሆንዎን

ያውቃሉ ማለት ነው።

ይኸን ከመቀባላችሁ በፊት እባካችሁን፡ የMNsure የለብቻ ማስጠንቀቅያዎች (MNsure Privacy Warnings) የሚለውን
ማስጠንቀቅያ ስለ የግለ ሰው መርጃ ከማመልከቻው መሰብሰብና ኣጠቃቀሙና፤ መረጃ ኣለመስጠትን እምቢታ የሚስከትለውን
ውጤት ይመለከቱ። የግል የተባሉ ማስጠነቀቅያዎች፡ ስለ መረጃዎን ከሚካፈሉት፡ ድርጅቶች ይሁን ግለሰዎችና MNsure ለስንት
ዓመት መረጃዎን እንደሚይዙት ይገልጣል። ለተጨማሪ መረጃ ስለ የግል መብታችሁንና ሓላፊነታችሁን በ የብቻ ቃላትን ገጽ
(Terms and Privacy) በተባለው ይመልከቱ።
ይኸንን ስልጣን ለማስቆም ከፈልጉ በMNsure የመስመር ሒሳብ ይጠቀሙ ወይም የMNsure ግኑኝነት ማእከል (MNsure
Contact Center) ይደውሉ።
ይኸን ረዳት (ተጋጋዥ) ይኸንን ድርጊቶች ለመውስድ ስልጣን ለመስጠት ካልፈለጉ፡ እባካችሁን "Cancel" ("ተው") ያቃጭሉ።

