ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ԱՅՍ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ՆԿԱՐԱԳՐՎՈՒՄ Է,
ԹԵ ՁԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԻՆՉՊԵՍ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ԵՎ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԵԼ ԵՎ ԴՈՒՔ ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ
ԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՑ:
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒՇԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱԼ ԱՅՆ:

Ի՞նչ են պաշտպանված առողջապահական
տեղեկությունները (PHI)
PHI-ը տեղեկատվություն է, որը կարող է
նույնականացնել Ձեզ կամ որը վերաբերում է
Ձեր ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջությանը:
Այն կարող է վերաբերել Ձեր անցյալին,
ներկային կամ ապագային: Մենք կարող ենք

Հարգելի անգամ/հիվանդ

այլ մարդկանցից կամ հաստատություններից

Ձեր առողջությանը և դրամին վերաբերող

ներառել բժիշկներ, հիվանդանոցներ կամ այլ

տեղեկությունները գաղտնի են: Այս
տեղեկությունները կոչվում են
պաշտպանված առողջապահական
տեղեկություններ (PHI): Ըստ օրենքի մենք
պետք է այս տեսակ տեղեկությունները
ապահով պահենք մեր անդամների և
հիվանդների համար: Սա նշանակում է, որ
եթե ներկայումս Դուք անդամ կամ հիվանդ
եք կամ եթե նախկինում եղել եք, Ձեր

PHI հավաքել Ձեր մասին: Սրանք կարող են
առողջապահական ծրագրեր կամ
ապահովագրական ընկերություններ:
Երբ մենք Ձեր հաստատման (OK)
կարիքը չունենք
Երբեմն մենք կարող են օգտագործել կամ
համօգտագործել Ձեր PHI-ը՝ առանց Ձեր
հաստատման (OK): Մի քանի օրինակներ առ
այն, թե մենք ինչպես կարող ենք օգտագործել

տվյալները ապահով կպահվեն:

կամ համօգտագործել Ձեր PHI-ը.

Խնդրում ենք թույլ տալ մեզ՝ օգնել Ձեզ, եթե

Ձեր բժշկական խնամքի համար
(«բուժման համար»):

որևէ հարց կամ մտահոգություն ունեք այս
ծանուցման կամ Ձեր գաղտնիության
իրավուքների վերաբերյալ:
Հարգանքներով՝

•

Տրամադրելու Ձեզ անհրաժեշտ խնամքը,
դեղերը և ծառայությունները

•

Օգնելու բժիշկներին, հիվանդանոցներին
և այլոց՝ Ձեզ տրամադրելու անհրաժեշտ
խնամքը

Privacy Office
(562) 677-2402
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Վճարելու Ձեր բժշկական խնամքի
համար («վճարում»).
•

Տեղեկություններ տրամադրել պետական
ծրագրերին, որոնք հանրային շահեր են

Տեղեկություններ համօգտագործելու

հետապնդում, ինչպես օրինակ

բժիշկների, կլինիկաների և այլոց հետ,

ներգրավումը կամ պարզելը, թե արդյոք

ովքեր մեզ հաշիվ են ներկայացնում Ձեր

Դուք իրավունակ եք

խնամքի համար
•

•

•

Օգնելու դատաքննիչներին,

Վճարում ստանալ այն բժշկական խնամքի

դատաբժշկական փորձագետներին կամ

համար, որը Դուք ստանում եք մեզնից

հուղարկավորության ղեկավարներին՝
ճանաչելու Ձեզ և Ձեր մահվան պատճառը

Առողջապահական խնամքի բիզնես
պատճառներով («առողջապահական
խնամքի գործողություններ»).

•

Ուղիներ գտնելու՝ մեր ծրագրերը

•

Հետազոտության համար

•

Ձեզ և այլոց պաշտպանելու

•

բարելավելու համար
•

Օգնելու աուդիտի և խարդախության

մարմնի մասերը հանձնեն գիտական
հետազոտության նպատակով

հիվանդանալուց կամ վնասվածք

ու չարաշահման կանխարգելման
ծրագրերում
•

Օգնելու ամենօրյա աշխատանքում

կան այլ ուղիներ, երբ Դուք կարող եք կամ

ստանալուց
•

•

Օգնելու ոստիկանությանը և այլ

•

աշխատանքներ կատարելով
•

պաշտոնյաներին և FDA-ին օգնել
պաշտպանել մարդկանց հիվանդանալուց
կամ վնասվելուց
•

Հաղորդել չարաշահման և
անփութության մասին

•

Օգնել դատարանին, երբ մեզնից
խնդրվում է դա անել

•

Պատասխանել օրինական
փաստաթղթերին

•

Տեղեկություններ տրամադրել
առողջապահական վերահսկողության
գործակալություններին աուդիտի կամ
ստուգումների համար

Տեղեկություններ հաղորդել աշխատողների
փոխհատուցման մասին, եթե Դուք
հիվանդանում կամ վնասվածք եք ստանում

որ այլոք հետևում են օրենքին
Հանրային առողջապահական

Օգնելու այն անձանց, ովքեր աշխատում
են կառավարության համար՝ որոշակի

մարդկանց, ովքեր երաշխավորում են,
•

Ձեր դպրոցին, երբ ըստ օրենքի Դուք պետք
է ապացուցեք, որ պատվաստված եք

ըստ օրենքի մենք ստիպված ենք օգտագործել
կամ համօգտագործել Ձեր PHI-ը.

Օգնելու, երբ Դուք խնդրել եք, որ Ձեր

աշխատանքի ժամանակ
•

Երբ ըստ օրենքի մենք պարտավոր ենք

Երբ մենք Ձեր հաստատման (OK)
կարիքն ունենք
Շատ դեպքերում մենք պետք է Ձեր գրավոր
հաստատումը (OK) ստանանք՝ նախքան
կօգտագործենք կամ կհամօգտագործենք Ձեր
PHI-ը ստորև նշված բոլոր դեպքերում, այլ ոչ
միայն Ձեր խնամքի, վճարման, ամենօրյա
գործունեության, հետազոտության կամ այլ
բաների համար: Մենք պետք է Ձեզնից
գրավոր հաստատում (OK) ստանանք՝
նախքան կհամօգտագործենք Ձեր բժշկի
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կողմից Ձեզ վերաբերող հոգեբուժական

երբ մենք կարող եք այն համօգտագործել՝

նշումները: Մենք նաև կստանանք Ձեր

առանց Ձեր հաստատման (OK): Այնտեղ նաև

գրավոր հաստատումը (OK)՝ նախքան մենք

ասվում է, թե ինչ իրավունքներ Դուք պետք է

կվաճառենք Ձեր PHI-ը կամ այն

տեսնեք և փոխեք Ձեր տվյալները: Մենք մենք

կօգտագործենք կամ կհամօգտագործենք

է անենք այն, ինչ որ խոստանում ենք

մարկետինգի նպատակներով:

կատարել այս ծանուցման մեջ:

Դուք կարող եք մեզ գրավոր տեղեկացնել, որ

Մենք կարող ենք փոփոխել այս ծանուցումը

ցանկանում եք, որպեսզի մենք դադարեցնենք

կամ այն ուղիները, որոնցով մենք Ձեր

համօգտագործել Ձեր PHI-ը: Մենք չենք կարող

PHI-ն ապահով ենք պահում: Եթե

հետ բերել այն, ինչ օգտագործել կամ

փոփոխություններ կատարենք, Ձեզ

համօգտագործել ենք, երբ ունեինք Ձեր

կտեղեկացնենք այդ մասին: Մենք կարող ենք

հաստատումը (OK): Սակայն մենք

Ձեզ տեղեկացնել փոփոխությունների մասին

ապագայում կդադարենք օգտագործել կամ

լրագրի միջոցով: Մենք նաև կարող

համօգտագործել Ձեր PHI-ը:
Մենք կարող ենք Ձեր PHI-ը համօգտագործել
Ձեր ընտանիքի կամ այնպիսի
անձնավորության հետ, ում Դուք կընտրեք,
որը օգնում կամ վճարում է Ձեր
առողջապահական խնամքի համար, եթե Դուք
մեզ ասեք, որ դա Ձեզ համար ընդունելի (OK) է:
Ի՞նչ պետք է մենք անենք:
Մենք պետք է Ձեզ ասենք, թե օրենքի
համաձայն ինչ պետք է մենք անենք
գաղտնիության վերաբերյալ: Եթե
նահանգային օրենքի համաձայն մենք
ստիպված ենք անել ավելին, քան ասված է
այստեղ, մենք կհետևենք այդ կանոններին:
Մենք պետք է Ձեր PHI-ը գաղտնի պահենք,
բացի այն դեպքերից, որոնք նշվեցին այս
ծանուցման մեջ: Այս ծանուցման մեջ ասվում
է, թե ով կարող է տեսնել Ձեր PHI-ը: Այնտեղ
ասվում է, թե երբ պետք է մենք Ձեր
հաստատումը (OK) խնդրենք՝ նախքան այն
կհամօգտագործենք: Այնտեղ ասվում է, թե

ենք Ձեզ նոր ծանուցում ուղարկել: Նոր
փոփոխությունները կվերաբերեն որևէ
PHI-ի, որը մենք արդեն ունենք Ձեր մասին:
Փոփոխությունները նույնպես կվերաբերեն
որևէ PHI-ի, որը մենք կարող ենք ապագայում
ստանալ Ձեր մասին:
Ինչպես պաշտպանել Ձեր PHI-ը
PHI-ը պաշտպանելու համար մենք կողպում
ենք մեր գրասենյակները և ֆայլերը: Մենք
նաև ոչնչացնում ենք առողջապահական
տվյալներ պարունակող թղթերը, որպեսզի
այլ մարդիկ չկարողանան դրանք ստանալ:
Մենք գաղտնաբառեր ենք օգտագործում,
ուստի միայն համապատասխան մարդիկ
կարող են մուտք գործել մեր
համակարգիչներ: Մենք նաև հատուկ
ծրագրեր ենք օգտագործում՝ մեր
համակարգերը դիտելու համար:
Մենք կանոններ ենք մշակում՝ Ձեր
տվյալներն ապահով պահելու համար: Այն
մարդիկ, ովքեր աշխատում են մեզ համար,
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վերապատրաստված են՝ հետևելու այս

ապա մենք չենք կարողանա բավարարել

կանոններին, երբ նրանք օգտագործում կամ

Ձեր խնդրանքը:

համօգտագործում են Ձեր PHI-ը: Եթե մենք
մտածենք, որ Ձեր PHI-ը խախտվել է, մենք

Եթե Դուք վճարեք ծառայության համար

Ձեզ կտեղեկացնենք:

գանձված հաշվի ողջ գումարը, Դուք կարող
եք Ձեր բժշկին խնդրել չհամօգտագործել Ձեր

Մենք կարող ենք կապվել Ձեզ հետ

առողջապահական ծրագրի ծառայությանը

Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր PHI-ը՝ Ձեզ

վերաբերող տեղեկատվությունը:

տեղեկացնելու Ձեզ հասանելի այլ
նպաստների մասին: Մենք նաև կարող ենք

Դուք կարող եք խնդրել PHI-ն ուղարկել մեկ այլ

Ձեզ տեղեկացնել առողջությանն առնչվող

հասցեով, որը տարբերվում է այն հասցեից,

ապրանքների կամ ծառայությունների մասին,

որը մենք ունենք կամ ինչ-որ մեկ այլ ձևով:

որոնք կարող են Ձեզ համար օգտակար լինել:

Մենք կարող ենք սա անել, եթե մեզ մոտ առկա

Մենք կսահմանափակենք, թե ինչպես ենք

Ձեր հասցեին ուղարկելը կարող է Ձեզ

օգտագործում այս տեղեկատվությունը:

վտանգի ենթարկել: Ձեր գրավոր խնդրանքն
ուղարկեք Գաղտնիության գրասենյակ:

Մենք, մեր դուստր ձեռնարկությունների և/կամ
վաճառողների հետ միասին կարող ենք

Դուք կարող եք խնդրել նայել Ձեր PHI-ին և

զանգահարել կամ տեքստային

դրա պատճենն ստանալ: Պատճեն ստանալու

հաղորդագրությամբ ուղարկել որևէ

կամ Ձեր PHI-ը վերանայելու համար,

հեռախոսահամար, որը Դուք տրամադրել եք

գրավոր ծանուցում ուղարկեք

մեզ, այդ թվում բջջային հեռախոսահամար:

Գաղտնիության գրասենյակ: Եթե Ձեր

Մենք կարող ենք այդպես վարվել՝

խնդրանքը ծախս պահանջի, մենք Ձեզ

օգտագործելով ինքնաշխատ հեռախոսային

կտեղեկացնենք այդ մասին: Ըստ օրենքի,

համարարկման համակարգ և/կամ նախապես

Ձեր արձանագրությունների որոշ մասեր

ձայնագրված հաղորդագրություն: Առանց

կան, որոնք հնարավոր է, որ Դուք

սահմանափակման, այս զանգերը կամ

չկարողանաք տեսնել:

տեքստերը կարող են վերաբերել բուժման
ընտրանքներին, առողջությանն առնչվող այլ

Դուք կարող եք մեզ խնդրել՝ փոխել Ձեր

նպաստներին և ծառայություններին,

բժշկական արձանագրությունը, եթե կարծում

ներառմանը, վճարմանը կամ հաշվին:

եք, որ ինչ-որ բան սխալ կամ պակաս է:
Փոփոխություն կատարելու համար գրավոր

Որո՞նք են Ձեր իրավունքները:

ծանուցում ուղարկեք Գաղտնիության

Դուք կարող եք մեզ խնդրել՝ չհամօգտագործել

պատասխանատուին: Դուք պետք է

Ձեր PHI-ը: Ձեր գրավոր խնդրանքն ուղարկեք

պատճառ ներառեք, թե ինչու եք կարծում, որ

Գաղտնիության գրասենյակ: Եթե Ձեր PHI-ի

Ձեր արձանագրությունը պետք է փոխվի:

համօգտագործումը պահանջվում է օրենքով

Որոշ դեպքերում, մենք կարող եք «ոչ»

կամ մեր ամենօրյա աշխատանքի համար,

պատասխանել Ձեր խնդրանքին:
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Դուք կարող եք մեզ խնդրել, որ մշտապես
Ձեզ տեղեկացնենք վերջին վեց տարվա
ընթացքում, որ մենք Ձեր PHI-ը
համօգտագործել ենք մեկ ուրիշի
հետ: Այս ցանկը չի ներառի այն
ժամանակահատվածները, երբ մենք այն
համօգտագործել ենք առողջապահական
խնամքի, վճարման, ամենօրյա
առողջապահական խնամքի աշխատանքերի
կամ որոշ այլ պատճառներով, որոնք մենք
այստեղ չեն նշել:
Դուք ցանկացած պահի կարող եք այս
ծանուցման պատճենը խնդրել, նույնիսկ
եթե Դուք այն էլ.նամակով խնդրել եք:
Դուք կարող եք Ձեր գրավոր խնդրանքներն
ուղարկելու ձևաթղթեր ստանալ մեր
Գաղտնիության գրասենյակից:
Privacy Office
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703
Կամ հետևյալ

Մենք կարող ենք Ձեր ռասայի, էթնիկ
պատկանելության և լեզվին վերաբերող
տեղեկություններ ստանալ: Մենք
պաշտպանում ենք այս տեղեկությունները,
ինչպես նկարագրվեց այս ծանուցման մեջ:
Մենք կարող ենք ռասային, էթնիկ
պատկանելությանը և լեզվին վերաբերող
տեղեկություններ օգտագործել՝
• Համոզվելու, որ Դուք ստանում եք Ձեզ
անհրաժեշտ խնամքը
• Ծրագրեր ստեղծել՝ բարելավելու
առողջապահական արդյունքները
• Ստեղծել և ուղարկել առողջապահական
կրթությանը վերաբերող տեղեկություններ
• Ձեր առողջապահական խնամքի
մատակարարներին տեղեկացրեք Ձեր
լեզվական կարիքների մասին:
• Թարգմանչական ծառայություններ
տրամադրել Ձեզ
Մենք այս տեղեկությունները չեն օգտագործում՝
• Առողջապահական ապահովագրություն
տրամադրելու համար
• Որոշել, թե որքան պետք է գանձվի
ծառայությունների համար
• Նպաստները սահմանելու համար
• Բացահայտելու այն օգտվողներին ովքեր
հաստատված չեն

հեռախոսահամար

Եթե Դուք անչափահաս եք և Ձեր հաստատումն

ով՝ (562) 677-2402

(OK) եք տվել Ձեր առողջապահական խնամքի
մատակարարին՝ Ձեզ բուժելու համար, Դուք

Այլ կարևոր իրավունքներ և տեղեկություններ

կարող եք դիմել գաղտնիության գրասենյակ,

Մենք չենք կարող Ձեր գենետիկ տվյալները

եթե ցանկանում եք Ձեր արձանագրությունների

օգտագործել կամ համօգտագործել՝

օգտագործումը կամ համօգտագործումը

•

Առողջապահական ապահովագրություն

գաղտնի պահել:

տրամադրելու համար
•
•

Որոշել, թե որքան պետք է գանձվի

Կրծքագեղձի վերականգնման

ծառայությունների համար

վիրաբուժության նպաստներ:

Նպաստները սահմանելու համար

Առողջապահական ծրագրի նպաստները
հետևում են «Կանանց առողջության և
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քաղցկեղի իրավունքների 1998թ. օրենքին»:

հետևում: Դուք նաև կարող եք զանգահարել

Եթե Դուք երբևէ նպաստներով

Առողջապահության և սոցիալական

ապահովագրվող մաստէկտոմիայի կարիք

ծառայությունների նախարարության

ունենաք, մենք հույս ունենք, որ դա Ձեզ մտքի

գաղտնիության գրասենյակ: Ձեզ հետ ոչ մի

որոշակի հանգստություն կպարգևի՝ տեղյակ

վատ բան չի պատահի, եթե Դուք բողոքեք:

լինելու, որ մենք համապատասխանում ենք
այս օրենքին: Օրենքը թույլ է տալիս հետևյալը.
•

Կրծքագեղձ(եր)ի վերականգում, որը
կրծքագեղձի ապահովագրված հեռացման
է ենթարկվել:

•

Մյուս կրծքագեղձի վերակազմում՝ ճիշտ
նույն տեսքը վերականգնելու համար:

•

Պրոթեզներ և ֆիզիկական խնդիրների
ծածկում, որոնք առնչվում են ծածկված
մաստէկտոմիայի բոլոր փուլերին, այդ
թվում ավշային այտուցներին:

Centralized Case Management Operations
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, S.W.
Room 509F HHH Bldg.
Washington, D.C. 20201
Հեռախոսով՝ (800) 368-1019
Էլ.փոստ OCRComplaint@hhs.gov
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ:
Այս ծանուցման վերանայման ամենավերջին
տարբերակի ամսաթիվը 2017թ. Դեկտեմբերի
31-ն է:

Նպաստների բոլոր համապատասխան

Կոնտակտային տվյալներ

պայմանները կկիրառվեն, այդ թվում

Եթե Դուք հարցեր կամ մեր գաղտնիության

չապահովագրվող բոլոր ծախսերը, ինչպես

կանոնների մասին հավելյալ տեղեկությունների

օրինակ նվազեցնելի գումարները կամ

կարիք ունեք, զանգահարեք կամ գրեք մեր

համավճարումները: Աջակցության համար

Գաղտնիության գրասենյակին՝

զանգահարեք Ձեր ID քարտի հետևում առկա
անդամների ծառայությունների կենտրոնի
համարով:
Կանանց առողջության և քաղցկեղի
իրավունքների օրենքի մասին հավելյալ
տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք
Աշխատանքի դաշնային նախարարության
կայքէջը՝ dol.gov/ebsa/publications/whcra.html.
Բողոքներ
Մենք այստեղ ենք՝ օգնելու համար: Եթե
զգում եք, որ Ձեր PHI-ն ապահով չի պահվել,
կարող եք զանգահարել Անդամների
ծառայությունների հեռախոսահամարով,
որն առկա է Ձեր նույնականացման քարտի

Privacy Office
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703
(562) 677-2402
Ձեզ արդար ձևով վերաբերվելը կարևոր է

Ահա թե ինչու մեր առողջապահական
ծրագրերում և աշխատանքում մենք
հետևում ենք դաշնային քաղաքացիական
իրավունքների օրենքներին: Մենք
խտրականություն չենք դրսևորում, չենք
բացառում մարդկանց կամ նրանց այլ կերպ
չենք վերաբերվում ռասայի, գույնի, ազգային
պատկանելության, սեռի, տարիքի կամ
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հաշմանդամության պատճառով:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
առաջարկում ենք անվճար օգնություններ և
ծառայություններ: Այն մարդկանց համար, ում
հիմնական լեզուն անգլերենից բացի մեկ այլ
լեզու է, մենք լեզվական աջակցության
անվճար ծառայություններ ենք առաջարկում:
Մենք թարգմանիչների ծառայություններ և
թարգմանված նյութեր ենք առաջարկում: Այս
ծառայությունների համար զանգահարեք
Անդամների ծառայությունների բաժին:
Զանգահարեք Ձեր ID քարտի վրա նշված
հեռախոսահամարով (TTY/TDD՝ 711): Եթե
կարծում եք, որ մենք թերացել ենք Ձեզ
տրամադրել այս ծառայությունները կամ
խտրականություն ենք դրսևորել՝ ռասայի,
գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի,
հաշմանդամության կամ սեռի պատճառով,
Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել: Սա նաև
հայտնի է որպես գանգատ: Դուք կարող եք
Ձեր համապատասխանության
համակարգողին գրավոր կերպով գանգատ
ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ 12900 Park
Plaza Drive, Suite 150, Mailstop 6150 Cerritos, CA
90703-9329: Կամ Դուք կարող եք բողոք
ներկայացնել ԱՄՆ Առողջապահության և
սոցիալական ծառայությունների
նախարարության քաղաքացիական
իրավունքների գրասենյակին: Դուք այն կարող
եք ուղարկել հետևյալ հասցեով՝ 200
Independence Avenue, SW; Room 509F, HHH
Building; Washington, D.C. 20201. Դուք նաև
կարող եք նրանց զանգահարել՝
1-800-368-1019 հեռախոսահամարով
(TDD: 1- 800-537-7697) կամ առցանց՝
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

Բողոքարկման ձևաթղթերը մատչելի են՝
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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It' s imp ol'tant we ti·eat you fafrly
That's why we follow Federal civil rights laws in our health programs and activities. We don' t discriminate,
exclude people, or treat them differently on the basis of ra ce, color, national origin, sex, age or disability. For
people with disabilities, we offer free aids and services. For people whose primary language isn ' t English,
we offer free language assistance services tlu·ough interpreters and other w11tten languages. Interested in
these services? Call Customer Service for help 1-888-350-3447 (TTY : 7 11).
If you think we failed to offer these services or disc11minated based on race, color , national origin, age,
disability, or sex, you can file a complaint, also know11 as a grieva nce. You can file a complaint with our
Compliance Coordinator in wTiting to Compliance Coordinator , 12900 Park Plaza Drive, Suite 150, Mailstop
6 150 Cen-itos, CA 90703-9329. Or you can file a complaint with the U.S. Department of Health and Human
Services, Office for Civil Rights at 200 Independence Avenue, SW; Room 509F, HHH Building;
Washington, D.C . 2020 1 or by calling 1-800-368-1019 (TTY : 1- 800-537-7697) or online at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Complaint forms are available at
http://www.hhs. gov/ civil-ri2hts/for-indivi duals/ sec tion-1 557/translated-resources

Get help in yom language
Separate from our langua ge assistance progranL we make documents ava ilable in altemate fonnats for
members with vis11al impairments. If you need a copy of this document in an alternate format, please call
the Customer Service 1-888-350-3447 (TTY: 71 1) .

If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you . Call
1-888-350-3447 (TTY: 7 11), Monday tlu·ough F11day from 8 :00 a.m. to 8:00 p.m . The call is free.
Si habla espaiiol, tiene a su disposici6n servicios gra tuitos de asistencia lingiiistica. Llame al
1-888-350-3447 (TTY: 7 11), de lunes a viemes de 8 :00 a.m. a 8:00 p .m. Esta Hamada es gratuita .

Spanish

9ll~ 1fl:~c:p:x . ~ oJt~1tt1f!.:~•B{JiEi ~~Wimrni • iiat~ 1-888-350-3447 (TTY =11 1)

Chinese

,

R - ~ R E ~ ~ 8~ ~ T ~ 8 E · ~ ~ ~~ ~ ~ ·

Neu quy vj n6i tieng Vi$t, chung t6i c6 th~ cung cap cac djch Vl,J ho tr9' ng6n ng(r mien phi
cho quy vj. Hay g9i s6 1-888-350-3447 (TTY: 7 11), thu Hai den thu Sau, tll' 8 g io· sang
den 8 gio• toi. Cu9c g9i nay mien phi.

Vietnamese

Kung na gsasalita ka ng Tagalog, .maaa11 kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. T umawag sa 1-888-350-3447 (TTY: 7 11), Lunes hauggang Biyemes mula 8 a .m.
hanggang 8 p.m.. Libre ang tawa g.

Tagalog

~~<>1 {} ,!.},%-'8-},!.] -:: ~4", ~~

Korean

).i tl]A~ .lj!,E;.£. oj,%-'8'}1J 'r )'.l..;; ye}-. 1-888-350-3447
(TTY: 77 1) ~_g_ ~ ¥,E:j "5- ..9.. ~ 7J}A] .£.{). 8 ,1.J oJ],!.i .£.~ 8 Aj A} 0 1oJl ~:§'} 7} 'o ~ l..)Cl,, ~:§'} C
.lj!,

.s. o,J y Cl-.
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cyt '}mp JununuI tp hw1tptu, wuiw 1tcit1.wti_wu W2WlI9nt~Jll1.U bUUlU1Jllt~JlltUUli11u wuy_l\Ul]l UUltn~tui tu

Armenian

Rtq: ~uqwhu111tp' 1-888-350-3447 (ITY: 711), t ]lqnL2U11-~)1J19m]1pw~' 08:00-2000: U ]U qwuqu wuy_l\w]l t :

1-888-350 -3447 • ; W 1-,

.~,:,..s" "..il.) W

.-:.....1~

1;

_. w

'I, .fi...:i J ..:... J.,-, ..,...:.1-,j <.:.\..~
..:.,,1 ,..,.._!, 8 la C~

8~

•¥S..r ,~ ..r.fa .:,;½_j "-: j .1

l a ~ ,_i jl

.~fa. ...>-~ (TTY: 711 )

Ec.lIH Bl>! TOBOpHTe n o -pyccKH, BaM ,!IOCTyrrHl>I 6 ecmrnra1,1e y c,w H nepeBO,!l'IHKa. 3 BOHHTe n o Te.il.

1-888-3 50 -34 47 (TTY: 7 11) c n oHe,!le.i11>HKKa no n !ITHHU.Y c 08:00 .llO 20:00. 3 BOHOK 6 ecmrnra1,1ii.

B-*~! ~~zi ~ .n~~.g-, ~U40> ~ii ~ ~~ ~ fllffl t, 'f.: t:: lta:1" o J:I BI B fJ, i:i 'iiBm B O)Lf ll1J 8
~fJ, i:, if,{f 8 ~a: "C:' 1-888-3 50 -3447 (TTY : 7 11) .....__, E~~zil:: t ~ jl~ <t.: ~ l, ' o il~zi*41;:l:11lt
*4"C:'9o
1-888-3 50-3447 ~ } I ...~ ~

.:\;l~ ..:...\.JIS.Ji .;;,S.

,t L....

I .u~

..ill ~.} f,-, 3-:.,._lll ~~L.....ll ..:...i..~ .:,;.F,-, , 3':!e ,..JI 3....lll <!.~ ..:...:.S: l~j

8:00 3...:-W I __,.:.:.. J ~~ 8:00 3-"W I .:.,.. ~

Russian

Japanese

Arabic

I ._.l! ~'/I .:.,.. (TTY: 7 11)

~~ ~~ ~. 3'~ l-ki•fe3 • ~ ~ ~ ) f f e 3 ' ~ e ,1 1-88 8-3 50-3447 (TTY: 7 11)

-~ ~ a'B, ~ ~ d'a<3i;Vi3 ~ 8 ~ '3 '<3"3' 8 ~ ~

Persian (Farsi)

Punjabi

I ~ ~ )jG3' e,1

IUHlJ'l nljn §UJHUfil N'I l~i tfufl n~a ~ UJtun fil N'll:fl 2~ ru~smnntjnlt:n Wfl n~ni~ '1 "l~mm
i 1ru8HFiHU2 1-888-3 50 -3447 (TTY: 711) i~ CT~tl rui~ ~IJimU~IB'l~ 8:00 Lfi ntl "1181~ 8:00 W

cambodian

tr'1 n111t.ni 1Vn rurn2
:~fln~niu '1
..
N

Y og koj hais lus Hmoob. mu,1j kcv pab txhais lus pub dawb mu koj. Hu mu 1-888-350 -3447 (TTY: 711) .
Txij hnub Monday txog hnub Friday thaum 8:00 teev sawv ntxo, · txog 8:00 teev tsaus ntuj . Tus xov tooj

Hmong

no yog Im dawb xw b.
Hindi

~ ~ 8:oo c{:;f ~ ~1m 8:oo cicli. 1-888-350 -3447 (TTY: 1 11) qr

m

ciit r ~

m

,rra t 1
f11{:\nl l'.jGISl11!1'11.\11 uqnunlJ1501-l{115n151i'lUl\.lAil\111'1 Sl1l!1'11.Gim l \115 1-888-3 50 -3447 (TTY: 711 ).
fo:i'U\11 50'11UP!n5 L'lEl1 8:00 a.m. 0-1 8:0 0 p .m. lG11.Jv!iliufoA1'l'li;i1u'lG1'1
\1"ltn"l1J ,S"ltu"l i':l"l.i"l;:HLU1JiJu;in "l1J u tJtu"lil"l~ , ~ ti.i"lttnui'l1J . ltnVJ "l

,u 1-888-3 50-344 7 (TTY : 71 1).

Thai

Laotian

~1J~1J VJ"l ~1J~ n 8:00 1u~ , ~ "l VJ"l 8:00 ll.J~ U.J~. n "l1Jlt11 UU1Jtl.lg_
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