িহউময্ান ইমুেনােডিফিসেয়ি� ভাইরাস (এইচ.আই. িভ) অয্াি�েজন এবং/অথবা এি�বিড
পরী�ার জনয্ স�িতর ফমর্
আমােক অবিহত করা হেয়েছ েয, আমার হােতর আংগল বা িশরা েথেক রে�র েয-নমুনা, ��ােবর নমুনা বা মুখ েথেক েয-নমুনা
েনওয়া হেয়েছ তা িহউময্ান ইমুেনােডিফিসেয়ি� ভাইরাস-এর অয্াি�েজন এবং/অথবা এি�বিডর জনয্ পরী�া করা হেব, েযভাইরােসর কারেণ এইডস েরাগ হেয় থােক।
আিম েঘাষণা করিছ েয, আমােক এই পরী�া স�েকর্ বয্াখয্া করা হেয়েছ, েস সােথ এর বয্বহার, উপকািরতা, সীমাব�তা এবং
পরী�ার ফলাফেলর অথর্ও বয্াখয্া করা হেয়েছ।
আমােক অবিহত করা হেয়েছ েয, এইচ.আই.িভ পরী�ার ফলাফল একিট েগাপনীয় িবষয় এবং তা আমার িলিখত অনুমিত ছাড়া
কেরা কােছ �কাশ করা হেব না, তেব বয্িত�ম থাকেবঃ______________________________ *এর ে�ে� এবং ে�েটর
আইন অনুযায়ী অনুমিতর ে�ে�।
আিম জািন েয, আমার নাম বয্বহার না কের এই পরী�া করার অিধকার আমার রেয়েছ। আমার বয্ি�গত িচিকৎসক যিদ নাম েগাপন েরেখ
পরী�া না কের, আিম জািন েয আিম আমার নাম েগাপন েরেখ েয েকান ‘িমিশগান িডপাটর্েম� েহলথ এনড্ িহউময্ান সারিভস্’-অনুেমািদত
এইচ.আই.িভ কাউে�িলং এবং পরী�ার সাইেট তা করােত পারব।
আিম জািন েয, পরী�া স�� করার আেগ েয েকান সময় এই পরী�ার স�িত �তয্াহার করার অিধকার আমার থাকেছ।
আিম েঘাষণা করিছ েয, আমােক “What You Need to Know about HIV Testing”(এইচ.আই.িভ পরী�া স�েকর্ আপনার
কী কী জানা দরকার)" নামক �চার পে�র কিপ েদওয়া হেয়েছ এবং আমােক এইচ.আই.িভ অয্াি�েজন এবং/অথবা এি�বিড পরী�া
স�েকর্ �� করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ এবং আমার স�ি� অনুযায়ী আিম �ে�র উত্তর েপেয়িছ।
িনেচ আমার �া�র �ারা আিম এইচ.আই.িভ পরী�া �হেণর স�িত িদি�।

েরাগী/িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র

তািরখ

�া�ী

তািরখ

আিম এখন িহউময্ান ইমুেনােডিফিসেয়ি� ভাইরাস-এর জনয্ পরী�া করােত চাই না।
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* েয িচিকৎসক বা েহলথ ফয্ািসিলিট এইচ.আই.িভ পরী�ার ফলাফল �হণ করেব অনু�হ কের তার নাম িলখুন।
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