
                                         অনুগ্রহ করে পূেণ কেরে শুধু কালি ব্যব্হাে করুন                 ডেন্টাি চার্ট  #:___________ 

এই সম্মতির উভয় পষৃ্ঠা দেখেখেন, অনুগ্রহ কখর দসটা তনতিি করুন  
দেন্টাল সাতভি খসর অনুখ ােন তেখি এই ফর টির তিিীয় পষৃ্ঠায় অবশ্যই স্বাক্ষর করখি হখব 

T&I 29177 (Bengali/Bangla) 

 

কম্যুনিনি ডেন্টালককয়ার 
ডেন্টাল সানভিকসর জিু নিতাম্াতার সম্মনত 

 

**কেন্টাল সানভিকসর অিযকম্াদি নদকত এই ফরম্নির নিতীয় িৃষ্ঠায় অবশ্ুই স্বাক্ষর করকত হকব** 
নশ্ক্ষার্িীর তর্ু নিতাম্াতা/অনভভাবককর তর্ু 

 
নশ্ক্ষার্িীর ডশ্ষ িাম্: _________________________________ 
নশ্ক্ষার্িীর প্রর্ম্ িাম্: _________________________________ 
জন্মতানরখ:          __________/__________/____________ 
               ম্াস        নদি            বছর 

নলঙ্গ:     িযরুষ     স্ত্রী       ডেে _____________ 
জিজানতত্ব:   নহস্পানিক  কৃষ্ণাঙ্গ  ডেতাঙ্গ  আকম্নরকাি ইিনেয়াি 
                    এনশ্য়াি/িুানসনফক আইলুািোর    
 অিুািু _____________ 
 
নশ্ক্ষার্িীর নিকািা: ____________________________________ 
___________________________________________________ 
______________________        _____          _______________ 
                   নসনি         ডেি       নজি ডকাে 
 

নশ্ক্ষার্িীর নিয়নম্ত দাাঁকতর োক্তার ডক? 
িাম্: ______________________________________________ 
ডফাি: __________________________________________ 
নিকািা: ____________________________________________ 
                ____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
নশ্ক্ষার্িী ডকান্ স্কয কল িকে?______________________ 

 
ম্া 
ডশ্ষ িাম্ঃ __________________প্রর্ম্ িাম্:: _____________ 
 
বাবা 
ডশ্ষ িাম্ঃ _________________ প্রর্ম্ িাম্: _____________ 
 
আইিগত অনভভাবক, যনদ প্রকযাজু হয় 
ডশ্ষ িাম্ঃ __________________প্রর্ম্ িাম্:: _____________ 
নশ্ক্ষার্িীর সাকর্ আইিগত অনভভাবককর সম্পকি 
 েুান্ডিুাকরন্ট  আন্ট অর্বা আংকল  
 অিুািু _______________ 
 
নিতাম্াতা অর্বা অনভভাবককর জিু ডযাগাকযাকগর তর্ু 
বানের ডফাি: ________________কাকজর ডফাি:: __________________ 
নবিার/কসল: _________________________________________ 
 
জরুনর িনরনিনতকত বােনত ডযাগাকযাকগর বুনক্ত 
িাম্: ______________________________________________ 
নশ্ক্ষার্িীর সাকর্ সম্পকি: ________________________________ 
বানের ডফাি: ________________কাকজর ডফাি:: _________________ 
নবিার/কসল: _________________________________________ 

ইিসযকরিকসর তর্ু 
আিিার সন্তাকির নক ডম্নেককইে আকছ?  িা  হুাাঁ:  
ডম্নেককইে আইনে # __________________________ 

আিিার সন্তাকির নক ডম্নেককে ম্ুাকিজড্ ডকয়ার প্ল্ুাি আকছ? 
যনদ হুাাঁ হয়, ডকান্ প্ল্ুাি? _____________________________________ 
ম্ুাকিজড্ ডকয়ার প্ল্ুাি আইনে # _____________________________ 

আিিার সন্তাকির নক ডম্নেককে ম্ুাকিজড্ ডকয়ার প্ল্ুাি আকছ? 
যনদ হুাাঁ হয়, ডকান্ প্ল্ুাি? ____________________________________ 
কম্ানশ্িয়াল ইিসযুকরন্স আইনে # _______________________________ 
 

আিিার সন্তাকির নক অিু ডকাি দাাঁকতর ইিসযকরন্স আকছ? 

িা  হুাাঁ:  িাম্: _______________________________ 

কভাকরজ িম্বর: ___________________________________ 

িনলনস আইনে #: _________________________________________  
আিিার সন্তাকির ইিসযকরন্স আকছ নক-িা, ডসিা নবকবচিা ছাোই আিিার সন্তািকক 
নবিামূ্কলু িনরকষবা প্রদাি করা হকব। 

স্কয ল-নভনিক দাাঁত-সংক্রান্ত িনরকষবার জিু নিতাম্াতার সম্মনত 

আনম্, উিকর উনিনখত অপ্রাপ্তবয়স্ক নশ্ক্ষার্িীর নিতাম্াতা অর্বা আইনি অনভভাবক নহকসকব, এই ম্কম্ি আম্ার সন্তািকক নিউ ইয়কি ডেি নেিািিকম্ন্ট অভ ডহলথ্ কতৃিক অিযকম্ানদত স্কয ল ডেন্টাল ডপ্রাোকম্র 
অংশ্ নহকসকব কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার, ইিক্ (CUHC)-এর ডেি-লাইকসন্সধারী ডহলথ্ ডপ্রাকফশ্িালগণ প্রদি স্কয ল-নভনিক দাাঁকতর 
িনরকষবা নিকত অিযম্নত ও সম্মনত প্রদাি করনছ, এই ডিশ্াজীবীগণ দাাঁকতর িরীক্ষা, ডরনেওোফ েহণ, ডরাগ-নিণিয়, নচনকৎসা প্রদাি ও প্রনতকষধক িনরকষবা প্রদাি করকবি – এর অন্তভয িক্ত নকন্তু একতই 
সীনম্ত িয় দাাঁত িনরষ্কার, সীলকরা, ডলারাইে নিিকম্ন্ট এবং প্রকয়াজিকবাকধ অিু িনরকষবার জিু ডরফারাল প্রদাি।   আনম্ জানি ডয, নশ্ক্ষার্িীকক আম্ার অিযিনিনতকত নচনকৎসা প্রদাি করা হকব।  
প্রনতকরাধমূ্লক দাাঁকতর স্বািু িনরকষবার অন্তভয িক্ত, নকন্তু একতই সীম্াবদ্ধ িয়, সাম্নেক দাাঁকতর িরীক্ষা, দাাঁকতর স্বািু-ববজ্ঞানিক নচনকৎসা, এক্স-ডরজ, সীল করা এবং ডলারাইে নচনকৎসা।  এর ম্কধু 
র্াককত িাকর ক্রম্বধিম্াি কুানভনি বন্ধ করার লকক্ষু নিছকির দাাঁতগুনলকত নসলভার োয়ানম্ি ডলারাইে প্রকয়াগ।   (নসলভার োয়ানম্ি ডলারাইে বুবহাকরর ফকল ডযককাি কুানভনির রঙ ব্রাউি অর্বা 
কাকলা রকঙ িনরবনতিত হকত িাকর)।  সাম্নেক দাাঁকতর িরীক্ষা এবং প্রনতকরাধমূ্লক দাাঁকতর স্বািু িনরকষবা এবং নফনলং ছাোও, কলানম্বয়া আম্াকক অিু ডযসব িনরকষবা ও নচনকৎসা প্রদাি করা হকব 
ডসগুনল সম্পককি জািাকব, যার অন্তভয িক্ত নকন্তু একতই সীনম্ত িয় দাাঁত ডতালা এবং অুািাকর্নিক্স অর্বা অিু ওষযকধর বুবহার।  আম্ার সম্মনত ছাো, এসব িনরকষবা প্রদাি করা হকব িা।  আনম্ জানি ডয, 
এই সাম্নেক দাাঁকতর িরীক্ষা, প্রনতকরাধমূ্লক দাাঁকতর স্বািু িনরকষবা ও নফনলংকয়র আম্ার এই সম্মনতনি আনম্ নলনখতভাকব বানতল িা করা িযিন্ত বলবৎ র্াককব।  আম্ার স্বাক্ষর এনিও নিনিত ককর ডয, 
আনম্ সংযযক্ত স্বািু-সংক্রান্ত ইনতহাকসর িৃষ্ঠানি িূরণ ককরনছ এবং এই তর্ু সতু ও সনিক।  ডযককাি সম্কয় আম্ার সন্তাকির স্বািু অর্বা তার ওষযকধর ডকাি িনরবতিি আনম্ যর্াশ্ীঘ্র দাাঁকতর 
নচনকৎসককক জািাকবা।  
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                                         অনুগ্রহ করে পূেণ কেরে শুধু কালি ব্যব্হাে করুন                 ডেন্টাি চার্ট  #:___________ 

এই সম্মতির উভয় পষৃ্ঠা দেখেখেন, অনুগ্রহ কখর দসটা তনতিি করুন  
দেন্টাল সাতভি খসর অনুখ ােন তেখি এই ফর টির তিিীয় পষৃ্ঠায় অবশ্যই স্বাক্ষর করখি হখব 

T&I 29177 (Bengali/Bangla) 

কম্যুনিনি ডেন্টালককয়ার 
ডেন্টাল সানভিকসর জিু নিতাম্াতার সম্মনত 

 

**কেন্টাল সানভিকসর অিযকম্াদি নদকত এই সম্মনতর ফরম্নির নিকচ অবশ্ুই স্বাক্ষর করকত হকব** 
 

সযনবধা লাভ এবং আনর্িক দায়ভার 
আনম্, উিকর উনিনখত নশ্ক্ষার্িীর নিতাম্াতা অর্বা আইনি অনভভাবক নহকসকব, এই ম্কম্ি কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার, ইিক্-ডক আম্ার 
সন্তািকক প্রদি ডেন্টাল/কম্নেককল ডকয়াকরর জিু ডয আনর্িক খরচ ডসনি িূরকণর উকেকশ্ু ডযসব গভিিকম্ন্ট একজনন্সসমূ্হ, ইিসযুকরন্স ডকাম্পানি অর্বা অিু যারা দায়বদ্ধ তাকদর কাকছ প্রািু িযিাপ্ত অর্ি 
এবং/অর্বা সযনবধা আনম্ অিিণ এবং হস্তান্তর করনছ।  
আনম্ বযঝকত িারনছ ডয,  ইিসযুকরন্স প্ল্ুাকি িনরকশ্াধ ডযাগু িয় এম্ি আনর্িক খরকচর জিু আনম্ দায়ী হকবা িা।  

 

নিউ ইয়কি নসনি নেিািিকম্ন্ট অভ এেয ককশ্কির 
দাাঁত সংক্রান্ত স্বািু তর্ু প্রকাকশ্র জিু নিতাম্াতার সম্মনতর ফুাক্ট নশ্ি 
স্বািু সংক্রান্ত তর্ু প্রকাকশ্র জিু HIPAA স্বীকৃত নিতাম্াতার সম্মনত 

 

আনম্ বযকঝনছ ডয আইি ডম্াতাকবক সযনিনদিষ্ট ডসবার ডক্ষকে নশ্ক্ষার্িী ও ডহলর্ ডপ্রাভাইোকরর ম্ধুকার ডগািিীয়তা সযনিনিত করা হকব এবং কাউকন্সনলং ও স্বািু িনরচযিা সংক্রান্ত নসদ্ধাকন্তর বুািাকর 
নিতাম্াতা বা অনভভাবককদর সংনিষ্ট করার জিু নশ্ক্ষার্িীকদর উৎসানহত করা হকব। এই ফরকম্ আম্ার স্বাক্ষর স্বািু-সংক্রান্ত তর্ু প্রকাকশ্র অিযকম্াদি প্রদাি ককর।  ডফোকরল ডগািিীয়তার আইি 
এবং ডেকির আইি িারা এই তর্ু প্রকাশ্ ডর্কক সযরনক্ষত রাখা হকত িাকর। 
এই সম্মনত স্বাক্ষর ককর, আনম্ ডবােি অভ এেয ককশ্ি অভ নিউ ইয়কি (ওরকফ নিউ ইয়কি নসনি নেিািিকম্ন্ট অভ এেয ককশ্ি)-ডক ওরাল ডহলকর্র তর্ু ডদওয়ার অিযম্নত প্রদাি করনছ, হয় তা আইি 
নকংবা চুাকন্সলকরর প্রনবধাি অিযযায়ী আবশ্ুক, অর্বা নশ্ক্ষার্িীর স্বািু ও সযরক্ষা বজায় রাখার জিু প্রকয়াজি।  আম্ার অিযকরাধক্রকম্, ডয প্রনতষ্ঠাি অর্বা বুনক্ত এই স্বািু সংক্রান্ত তর্ু প্রকাশ্ করকব 
তাকক এই ফরকম্র একনি কনি আম্াকক নদকত হকব।  আইিগতভাকব নিতাম্াতাকদরকক নকছয নিনদিষ্ট তর্ু অবশ্ুই স্কয কল প্রদাি করকত হকব, ডযম্ি ইম্যুিাইকজশ্কির প্রম্াণ।  এই তর্ু প্রদাি করকত 
বুর্ি হবার ফকল নশ্ক্ষার্িীকক স্কয ল ডর্কক বনহষ্কার করা হকত িাকর।  
এই ফরম্ সম্পনকিত আম্ার প্রশ্নগুনলর উির প্রদাি করা হকয়কছ।   আনম্ বযনঝ ডয, আম্ার সন্তাকির নচনকৎসা সংক্রান্ত স্বািু তর্ু প্রকাকশ্ আম্াকক অিযম্নত নদকত হকব িা, এবং এই ডয আনম্ ডযককাি 
সম্য় আম্ার ম্ত িনরবতিি করকত িানর এবং স্কয ল-নভনিক ডহলথ্ নিনিকক প্রদি আম্ার অিযম্নত নলনখতভাকব আনম্ প্রতুাহার করকত িানর।  যনদও, একবার প্রকাশ্ হকয় ডগকল প্রতুাহাকরর আকগ 
প্রকানশ্ত তর্ু অতীত কাযিকানরতাসহ ডেকক রাখার জিু প্রতুাহার করা যাকব িা। 
আনম্ কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার, ইিক্ (CUHC)-ডক অির িৃষ্ঠায় উনিনখত নশ্ক্ষার্িীকক প্রদি ডেন্টাল ডকয়াকরর আনর্িক খরচ 
িনরকশ্াকধর যার দায় ডবােি অভ এেয ককশ্ি অভ দুা নসনি অভ নিউ ইয়ককির (অিু িাম্ নিউ ইয়কি নসনি নেিািিকম্ন্ট অভ এেয ককশ্ি), গভিিকম্ন্ট একজনন্সসমূ্কহর, ইিসযুকরন্স ডকাম্পািী অর্বা অিুকদর 
তাকদর কাকছ এবং প্রকয়াজিীয় সকল তকর্ুর কনি প্রকাকশ্র অিযম্নত প্রদাি করনছ। 

 

      ইকলক্ট্রনিকভাকব ডপ্রসক্রাইব করা ওষযকধর নহনি েুািাকবকস প্রকবশ্ এবং প্রকাকশ্ ডরাগীর সম্মনত  
আনম্ কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ারকক সকল ইকলক্ট্রনিকভাকব ডপ্রসক্রাইব করা ডম্নেককশ্ি নহনির েুািাকবসসমূ্কহ প্রকবকশ্র এবং ঐসব 
ইকলক্ট্রনিক ডপ্রসক্রাইনবং ডম্নেককশ্ি নহনি েুািাকবকস ( এর ম্কধু আকছ নকন্তু একতই সীনম্ত িয় HIV/AIDS সম্পনকিত তর্ু, অুালককহাল অর্বা ড্রাগ বুবহারজনিত সম্সুা/নচনকৎসা, িনরবার িনরকল্পিা, 
ডজকিনিক ডরাগ, ম্ািনসক স্বািুগত অবিা, এবং ডযৌি-সংক্রম্ণজনিত ডরাগ) রনক্ষত এবং ডসখাকি ডপ্রনরত তর্ু প্রকাকশ্র অিযম্নত প্রদাি করনছ যা কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল 
ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার কতৃিক বুবহৃত হয়।  আনম্ জানি এই ইনতহাস সাম্নেক িাও হকত িানর এবং ইকলক্ট্রনিকভাকব আম্াকক ডপ্রসক্রাইব করা ওষযকধর ম্কধু সীনম্ত র্াককত িাকর। 
আনম্ বতিম্াকি ডযসব ওষযধ নিনি তার একনি িূণি তানলকা আম্ার দাাঁকতর োক্তার/প্রযত্ন প্রদািকারীকক ডদয়া আম্ার দানয়ত্ব। আনম্ জানি ডয, এই ফরম্নি কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল 
ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়াকরর জিু যাকত তারা ডম্নেককশ্ি নহনির তকর্ু প্রকবশ্ানধকার িায় এবং ডসগুনল অিু প্রযত্ন প্রদািকারী, ফাকম্িনস এবং/অর্বা তৃতীয় িক্ষ ফাকম্িনস ডবনিনফি 
ডপ্রাোম্/কিয়করর কাছ ডর্কক প্রাপ্ত অিযকম্ানদত ইকলক্ট্রনিক ডপ্রসক্রাইনবং সানভিকসর সাকর্ নবনিম্য় করকত িাকর। 
এই ফরম্নি স্বাক্ষর ককর, আনম্ উিকর বনণিত সংরনক্ষত স্বািু-সংক্রান্ত তকর্ু প্রকবশ্ানধকার, সগুনল বুবহার অর্বা প্রকাকশ্র অিযকম্াদি প্রদাি করনছ। আনম্ ডয তকর্ুর জিু অিযকরাধ জানিকয়নছ ডসনি প্রকাশ্ 
অর্বা এই অিযকম্াদকির  নভনিকত ডকাি িদকক্ষি ডিবার আকগ এই ফরকম্ প্রদি অিযকম্াদি ডিানিস অভ প্রাইকভনস প্রুাকনিকস বনণিত নলনখত প্রতুাহাকরর ডিানিস প্রদাকির ম্াধুকম্ এই অিযকম্াদি আনম্ 
প্রতুাহার করকত িানর। প্রািক িক্ষ যনদ ডম্নেককল ইিফরকম্শ্ি প্রাইকভনস আইকি দায়বদ্ধ িা র্াকক, প্রািক কতৃিক এই তর্ু িযিরায় প্রকাশ্ করা হকত িাকর এবং তা ডফোকরল অর্বা ডেি আইি িারা 
সংরনক্ষত হকব িা। কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার, ইিক্ িযি-প্রকাশ্ ডর্কক উদূ্ভত ডকাি িনরণনতর জিু দায়ী র্াককব িা।  আম্াকক এই 
ফরকম্র একনি কনি ডদয়া হকব। আম্ার স্বািুগত তকর্ুর জিু আনম্ অিযকরাধ জািাকত িানর। 
কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ককলজ অভ ডেন্টাল ডম্নেনসি/কলানম্বয়া ইউনিভানসিনি ডহলথ্ ডকয়ার, ইিক্-ডক নলনখতভাকব প্রতুাহার অর্বা তাকদর সাকর্ নচনকৎসার সম্পকি ডশ্ষ িা হওয়া িযিন্সত এই সম্মনত ও 
অিযকম্াদকির সম্ানপ্ত হকব িা। 
এই ফরম্নি ইকলক্ট্রনিকভাকব স্বাক্ষর করার ম্াধুকম্, আনম্ এই ম্কম্ি নববৃনত প্রদাি করনছ ডয, আনম্ এনি িকেনছ ও বযকঝনছ, এবং আম্াকক প্রশ্ন নজকজ্ঞস করার সযকযাগ ডদয়া হকয়কছ এবং আম্ার সকল প্রকশ্নর 
সকন্তাষজিক উির ডদয়া হকয়কছ।  

স্বািুগত তর্ু প্রকাকশ্র জিু HIPAA অিযযায়ী নিতাম্াতার সম্মনত এবং ইকলক্ট্রনিকভাকব ডপ্রসক্রাইবকৃত ডম্নেককশ্ি নহনি েুািাকবকস প্রকবশ্ এবং ডসগুনল প্রকাকশ্র সম্মনত 
আনম্ এই ম্কম্ি নববৃনত প্রদাি করনছ ডয, আনম্ এই সম্মনতর ফরম্নি িকেনছ ও বযকঝনছ, এবং আম্াকক আম্ার ডয প্রশ্ন র্াককত িাকর ডসগুনল নজকজ্ঞস করার সযকযাগ ডদয়া হকয়কছ এবং আম্ার সকল প্রকশ্নর 
সকন্তাষজিক উির ডদয়া হকয়কছ। 

X ______________________________________________________________________     
নিতাম্াতা/অনভভাবককর স্বাক্ষর (বা 18 বছর বা ডবনশ্ বয়সী নশ্ক্ষার্িীর বা আইি িারা অিযকম্ানদত)                    
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