Consent to disclose medical information

འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་གསང་སྒྲོག་མོས་མཐུན།
Purpose of this form

འགེང་ཤོག་འདིའི་དམིགས་ཡུལ།

This form is used to confirm that you consent to your treating health
professionals and/or health providers disclosing relevant information
about your disability or medical conditions to the Australian
Government Department of Human Services (the department), or
assessors engaged by the department.

རང་ཉིད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ནས་ཁྱེད་རང་
གི་དབང་སྐྱོན་ནམ་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
Australian Government Department of Human Services ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་
གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་སྲི་ཞུ་ལྷན་ཁང་། (the Department) ངམ་ལྷན་ཁང་གིས་བཀོད་
པའི་དཔྱད་ཞིབ་པར་གསང་སྒྲོག་གནང་པར་ཁྱེད་རང་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ངེས་བརྟན་བྱ་ཕྱིར་
འགེང་ཤོག་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

If more information is needed to assess your eligibility for Disability
Support Pension (DSP) or employment services, the department or
assessors engaged by the department may contact your treating
health professionals and/or health providers to confirm or clarify
information you provide about your disability or medical conditions.

གལ་ཏེ་ Disability Support Pension (DSP) (དབང་སྐྱོན་རོགས་རམ་ཕོགས།) ཡང་ན་
Employment Services (ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུ།) ཆེད་ཁྱེད་རང་འོས་ཆོས་ལྡན་མིན་དཔྱད་
ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དགོས་ཚེ། ལྷན་ཁང་། ལྷན་ཁང་གིས་བཀོད་པའི་
དཔྱད་ཞིབ་པ་བཅས་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་ཕུལ་པའི་སོ་སོའི་དབང་པོ་སྐྱོ་བོ་འམ་འཕྲོད་བསྟེན་
གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བཤད་དང་ངེས་བརྟན་བཟོ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་ཆེད་ལས་པའམ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་པར་འབྲེལ་བ་གནང་གི་རེད།

This may include contact with any health professionals (including
your treating doctor) and/or health providers who have examined,
diagnosed or treated your disability or medical conditions which are
relevant to your eligibility for DSP or employment services.
Your treating health professionals and/or health providers may be
asked to disclose any medical information relevant to assessing your
eligibility for DSP or employment services. This includes medical
and specialist reports, clinical notes, medical records or other
information, and any barriers that may affect your ability to work or
participate in employment services or other assistance programmes.

འདིའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་ DSP དང་ Employment Services (ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུ།) ཆེད་ཁྱེད་
རང་འོས་ཆོས་ལྡན་མིན་ལྡན་མིན་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་སྐྱོན་ནམ་འཕྲོད་བསྟེན་དཀའ་ངལ་
ཤེས་རྟོགས་སམ་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་གང་རུང་
(སོ་སོའི་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པ་ཚུད།) དང་ཡང་ན་བརྟག་དཔྱད་བྱིད་མི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་
བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཚུད་ཡོད།

Your treating health professionals and/or health providers may ask
for confirmation that you have consented for them to disclose your
medical information to the department or assessors engaged by the
department.

ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ DSP དང་
Employment Services (ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུ།) ཆེད་ཁྱེད་རང་འོས་ཆོས་ལྡན་མིན་དཔྱད་
ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་རུང་གསུང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
གི་རེད། འདིའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྨན་པ་ཆེད་ལས་པའི་སྙན་ཐོ། སྨན་བཅོས་དེབ། འཕྲོད་
བསྟེན་ལོ་རྒྱུས་སམ་གནས་ཚུལ་གཞན། དང་དེ་བཞིན་ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུའམ་རོགས་རམ་ལས་
གཞི་གཞན་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་
འགོག་རྐྱེན་གཞན་རྣམས་ཚུད་ཡོད།

You can complete the Consent to disclose medical information
statement on this form to provide your consent, and the department
will show this to your treating health professionals and/or health
providers if requested.
You can withdraw your consent at any time by advising the
department. However, if your treating health professionals or
health providers do not disclose relevant medical information when
requested, the department may not have enough information to
assess your eligibility for DSP or employment services. This may
result in your claim being rejected or your payment being stopped.

ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་ཀྱིས་་ཁྱེད་རང་ལ་
འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལྷན་ཁང་ངམ་ལྷན་ཁང་གིས་བཀོད་པའི་དཔྱད་ཞིབ་པར་
གསང་སྒྲོག་པར་མོས་མཐུན་གནང་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་སློང་སྲིད་པ་རེད།
ཁྱེད་རང་གི་མོས་མཐུན་མཚོན་ཕྱིར་འགེང་ཤོག་སྟེང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་གསང་སྒྲོག་
མོས་མཐུན། ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་འགེང་དགོས་པ་དང་། ལྷང་ཁང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་
ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་པར་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་ཚེ་འགེང་ཤོག་འདི་བསྟན་གྱི་རེད།
ཁྱེད་རང་ལྷན་ཁང་ལ་སློབ་སྟོན་གནང་སྟེ་དུས་ཚོད་གང་དུའང་སོ་སོའི་མོས་མཐུན་ཡི་གེ་ཕྱིར་
འཐེན་གནང་ཆོག གང་ལྟར་ཡང་གལ་ཏེ་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་བྱེད་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསང་སྒྲོག་མ་
གནང་ཚེ་ལྷན་ཁང་ལ་ DSP ཡང་ན་ Employment Services (ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུ།) ཆེད་
འོས་ཆོས་ལྡན་མིན་དཔྱད་ཞིབ་ཆེད་གནས་ཚུལ་འདང་ངེས་བཞིན་པ་ཡོང་གི་མེད། འདིས་རྐྱེན་
པས་ཁྱེད་རང་ལ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པའམ་རོགས་རམ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་སྲིད་པ་རེད།
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Instructions

Print

Clear

Consent to disclose medical information

འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་གསང་སྒྲོག་མོས་མཐུན།
Consent to disclose medical information

IMPORTANT INFORMATION

གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ།

འཕྲོད་བསྟེན་གནས་ཚུལ་གསང་སྒྲོག་མོས་མཐུན།

Privacy and your personal information
Your personal information is protected by law, including the
Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government
Department of Human Services for the assessment and
administration of payments and services. This information is
required to process your application or claim.

I (full name)
ང (མིང་ཆ་ཚང་།)

Your information may be used by the department or given to other
parties for the purposes of research, investigation or where you
have agreed or it is required or authorised by law.

སྐྱེས་ཚེས།

Date of birth
Day/ཕྱི་ཚེས། Month/ཕྱི་ཟླ།

You can get more information about the way in which
the Department of Human Services will manage your
personal information, including our privacy policy, at
humanservices.gov.au/privacy or by requesting a copy from the
department.

Year/ཕྱི་ལོ།

of (address)

ཁ་བྱང་།

སྒེར་དབང་དང་སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ།
ཁྱེད་རང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་འདི་བཞིན་སྒེར་དབང་བཅའ་ཁྲིམས་1988 ཐེ་བའི་ཁྲིམས་
ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་གནས་པ་དང་། འདི་ནི་རོགས་རམ་དང་སྲི་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆེད་དཔྱད་
ཞིབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཆེད་Australian Government Department of Human
Services (ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་གཞུང་གི་འགོ་བ་མིའི་སྲི་ཞུའི་ལྷན་ཁང་།) གིས་བསྡུ་ལེན་གནང་
གི་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་ཁྱེད་རང་གི་སྙན་ཞུའམ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་གཏུགས་སྐབས་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན།

Postcode

སྦྲག་རྟགས།

give consent for my treating health professionals and/or health
providers to disclose any relevant information about my disability
or medical conditions to the Australian Government Department
of Human Services (the department), or assessors engaged by the
department, if required to assess my eligibility for Disability Support
Pension or employment services.

གལ་ཏེ་ང་ Disability Support Pension (DSP) (དབང་སྐྱོན་རོགས་རམ་ཕོགས།) ཡང་
ན་ Employment Services (ལས་འཚོལ་སྲི་ཞུ།) ཆེད་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་དཔྱད་ཞིབ་
ཆེད་དགོས་ངེས་བྱུང་ཚེ་ངའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་ལས་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བྱེད་
ནས་ངའི་དབང་སྐྱོན་ནམ་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
Australian Government Department of Human Services (ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་
གཞུང་གི་འགོ་བ་མིའི་སྲི་ཞུའི་ལྷན་ཁང་།) (ལྷན་ཁང་།) ཡང་ན་ལྷན་ཁང་གིས་བཀོད་བཞག་
གནང་པའི་དཔྱད་ཞིབ་པར་གསང་སྒྲོག་གནང་པར་མོས་མཐུན་ཞུ་བ་ཡིན།

ཁྱེད་རང་གི་གནས་ཚུལ་ལྷན་ཁང་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའམ་ཉམས་ཞིབ་དང་རྟོགས་ཞིབ་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཆེད་ཁྱེད་རང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའམ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་ནམ་དགོས་
ངེས་བྱུང་ཚེ་སྡེ་ཁག་གཞན་ལ་སྤྲད་སྲིད་པ་རེད།
ཁྱེད་རང་ Department of Human Services (འགྲོ་བ་མིའི་སྲི་ཞུ་ལྷན་ཁང་།) གིས་
སྒེར་དབང་སྲིད་བྱུས་ཚུད་ཁྱེད་རང་གི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་གནང་
ཕྱོགས་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་རྣམས་དྲ་བྱང་ humanservices.gov.au/privacy
ནང་གཟིགས་དགོས། ཡང་ན་ལྷན་ཁང་ནས་ངོ་བཤུས་ཤིག་སློང་ཆོག

Your signature

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་རྟགས།

Date

ཚེས་གྲངས།
Day/ཕྱི་ཚེས། Month/ཕྱི་ཟླ།

Year/ཕྱི་ལོ།

CLK0SA472BO 1603
SA472BO.1603 (Tibetan)
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