ABISO NG MGA KASANAYAN SA PAGKAPRIBADO
INILALARAWAN NG ABISONG ITO KUNG PAANONG
MAAARING MAGAMIT AT MAISIWALAT ANG
IMPORMASYONG MEDIKAL TUNGKOL SA INYO
AT KUNG PAANO KAYO MAAARING MAKAKUHA
NG AKSES SA IMPORMASYONG ITO.
MANGYARING REPASUHIN ITO NANG MABUTI.
Minamahal na Miyembro/Pasyente,
Ang impormasyon tungkol sa inyong kalusugan
at pera ay pribado. Ang impormasyong ito ay
tinatawag na pinoprotektahang impormasyon
sa kalusugan (PHI). Sinasabi ng batas na dapat
naming ligtas na itago ang ganitong uri ng
impormasyon para sa aming mga miyembro at
pasyente. Nangangahulugan iyon na kung kayo
ay isang miyembro o pasyente sa ngayon o kung
dati kayong miyembro o pasyente, ligtas ang
inyong impormasyon.
Mangyaring hayaan kami na tumulong kung
mayroon kayong mga tanong o alalahanin
hinggil sa abisong ito o inyong mga karapatan
sa pagkapribado.
Gumagalang,

Tanggapan ng Pagkapribado
(562) 677-2402

Ano ang Pinoprotektahang Impormasyon ng
Kalusugan (PHI)
Ang PHI ay impormasyon na maaaring kumilala
sa inyo at ito ay tungkol sa inyong kalusugan sa
pisikal o pag-iisip. Maaari itong tungkol sa inyo sa
nakaraaan, ngayon mismo, o sa hinaharap. Maaari
kaming mangolekta ng PHI tungkol sa inyo mula sa
ibang mga tao o entidad. Maaaring kasama sa mga
ito ang mga doktor, ospital, o ibang mga health
plan o kompanya ng insurance.
Kailan Namin Hindi Kailangan ang Inyong Pag-OK
Paminsan-minsan, maaari naming gamitin at
ibahagi ito nang wala ang inyong pag-OK. Ang ilang
mga halimbawa kung paano natin maaaring
gamitin o ibahagi ang inyong PHI:
Para sa inyong medikal na pangangalaga
(“paggamot”):
• Para magbigay ng pangangalaga, gamot, at
mga serbisyo na kailangan ninyo
• Para tulungan ang mga doktor, ospital at iba pa
na makuha ninyo ang pangangalaga na
kailangan ninyo
Upang bayaran ang inyong medikal na
pangangalaga (“bayad”):
• Para maibahagi ang impormasyon sa mga
doktor, klinika at iba pa na sumisingil sa amin
para sa inyong pangangalaga
• Para kumuha ng bayad para sa medikal na
pangangalaga na tinatanggap ninyo sa amin
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Para sa mga dahilan ng negosyo ukol sa
pangangalagang pangkalusugan (“mga operasyon
ng pangangalagang pangkalusugan”):
• Para makahanap ng mga paraan para gawing
mas mainam ang aming mga programa
• Para makatulong sa mga pagtutuos at
mga programa sa pagpigil sa pandaraya
at pang-aabuso
• Para tumulong sa pang-araw-araw na gawain
May iba pang mga paraan na magagawa namin o
sinasabi ng batas na kailangan naming gamitin o
ibahagi ang inyong PHI:
• Para matulungan ang pulis at iba pang tao na
sumisiguro na susunod sa mga batas ang iba
• Para matulungan ang mga pampublikong
opisyal sa kalusugan o ang FDA na mailayo ang
mga tao sa pagkakasakit o pinsala
• Para mag-ulat ng pang-aabuso at pagpapabaya
• Para tulungan ang korte kapag hinihilingan kami
• Para sagutin ang mga legal na dokumento
• Para magbigay ng impormasyon sa mga
ahensya ng pagsubaybay ng kalusugan para sa
mga bagay tulad ng mga pagtutuos o eksamen
• Para magbigay ng impormasyon sa mga
programa ng pamahalaan na nagpapatakbo ng
mga pampublikong benepisyo para sa mga
bagay tulad ng pagpapatala o pag-alam kung
kayo ay kuwalipikado
• Para tulungan ang mga coroner, medical
examiner o direktor ng punerarya na makilala
kayo at ang sanhi ng inyong pagkamatay
• Para tumulong kapag hinilingan kayong ibigay
ang mga parte ng inyong katawan sa siyensya
• Para sa pananaliksik
• Para ilayo kayo o ang iba sa pagkakasakit o
malubhang pinsala
• Para sa inyong paaralan kapag sinasabi ng
batas na kailangan ninyo ng pruweba na kayo
ay binakunahan

•
•

•

Para tulungan ang mga tao na nakikipagtulungan
para sa gobyerno sa mga tiyak na trabaho
Para magbigay ng impormasyon sa kabayaran
sa mga manggagawa kung magkakasakit kayo o
mapipinsala sa trabaho
Kapag sinasabi ng batas na kailangan
naming gawin

Kailan Namin Kailangan ang Inyong Pag-OK
Sa karamihan ng mga kaso, dapat namin makuha
ang inyong pag-OK nang nakasulat bago namin
gamitin o ibahagi ang inyong PHI para sa lahat
hindi kasama ang inyong pangangalaga, kabayaran,
pang-araw-araw na negosyo, pananaliksik o iba
pang bagay na nakalista sa ibaba. Kailangan naming
makuha ang inyong nakasulat na pag-OK bago
namin ibahagi ang mga tala ng psychotherapy mula
sa inyong doktor tungkol sa inyo. Kukunin din
namin ang inyong nakasulat na pag-OK bago namin
ibenta ang inyong PHI o gamitin o ibahagi ito para
sa marketing.
Maaari ninyong sabihin sa amin nang nakasulat na
gusto ninyong bawiin ang inyong nakasulat na pagOK. Hindi namin maaaring ibalik kung ano ang
ginamit namin o ibinahagi nang nakuha namin ang
inyong pag-OK. Ngunit ititigil namin ang paggamit o
pagbahagi ng inyong PHI sa hinaharap.
Maaari naming ibahagi ang inyong PHI sa inyong
pamilya o isang tao na pipiliin ninyo na tutulong o
magbabayad para sa inyong pangangalagang pangkalusugan kung sasabihin ninyo sa amin na OK ito.
Ano ang Kailangan Naming Gawin?
Dapat naming sabihin sa inyo kung ano ang
sinasabi ng batas na kailangan naming gawin
tungkol sa pagkapribado. Kung sinasabi ng batas
ng estado na kailangan naming gumawa nang higit
pa sa sinabi namin dito, susundin namin ang mga
alituntuning iyon.
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Dapat naming panatilihing pribado ang inyong PHI
maliban sa sinabi namin sa abisong ito. Sinasabi sa
inyo ng abisong ito kung sino ang maaaring
tumingin sa inyong PHI. Sinasabi nito sa inyo kung
kailan namin kailangang humingi ng pag-OK bago
namin ibahagi ito. Sinasabi nito sa inyo kung kailan
namin maaaring ibahagi ito nang wala ang inyong
pag-OK. Sinasabi rin nito sa inyo kung anong mga
karapatan ang mayroon kayo para makita at
mabago ang inyong impormasyon. Dapat naming
gawin kung ano ang sinasabi namin na gagawin
namin sa abisong ito.
Maaari kaming gumawa ng mga pagbabago sa
abisong ito o ang mga paraan na pinapanatili
naming ligtas ang inyong PHI. Kung gagawa kami
ng mga pagbabago, ipapaalam namin sa inyo.
Maaari rin naming ipaalam sa inyo ang tungkol sa
mga pagbabago sa isang newsletter. Maaari rin
naming ipadala sa inyo ang isang bagong abiso.
Ilalapat ang mga bagong pagbabago sa anumang
PHI na mayroon na kami tungkol sa inyo. Ilalapat
din ang mga pagbabago sa anumang PHI na
maaari naming makuha sa hinaharap na tungkol
sa inyo.
Paano Namin Pinoprotektahan ang Inyong PHI
Para maprotektahan ang PHI, ikinakandado namin
ang mga tanggapan at file. Sinisira rin namin ang
papel na may impormasyon ng kalusugan para
hindi ito makuha ng iba.
Gumagamit kami ng mga password para ang mga
nararapat na tao lamang ang makagagamit ng
aming mga computer. Gumagamit din kami ng
mga espesyal na programa para bantayan ang
aming mga sistema.
Gumagawa kami ng mga alituntunin para sa
pagpapanatiling ligtas ng inyong impormasyon.
Ang mga tao na nagtatrabaho sa amin ay sinanay

na sundin ang mga alituntuning ito kapag
ginagamit nila o ibinabahagi ang inyong PHI.
Kung sa palagay namin nilabag ang inyong PHI,
ipapaalam namin sa inyo.
Maaari Naming Kontakin Kayo
Maaari naming gamitin ang inyong PHI upang
ipaalam sa inyo ang tungkol sa ibang mga
benepisyo na mayroon sa inyo. Maaari rin naming
ipaalam sa inyo ang tungkol sa mga produkto o
serbisyo na may kaugnayan sa kalusugan na
maaaring kapaki-pakinabang sa inyo. Lilimitahan
namin kung paano namin gagamitin ang
impormasyong ito.
Kami, kasama ng aming mga kaanib at/o tindero,
ay maaaring tumawag o magtext sa anumang mga
numero ng telepono na ibinigay ninyo sa amin,
kasama ang numero ng selpon. Maaaring gawin
namin ito gamit ang isang awtomatikong sistema
ng pagdial sa telepono at/o isang mensahe na
nairekord na. Nang walang limitasyon, ang mga
tawag o text na ito ay maaaring tungkol sa mga
opsiyon sa paggamot, ibang mga benepisyo at
serbisyo na may kaugnayan sa kalusugan,
pagpapatala, kabayaran, o paniningil.
Ano ang Inyong mga Karapatan?
Maaari ninyo kaming hilingan na huwag ibahagi
ang inyong PHI. Ipadala ang inyong kahilingan nang
nakasulat sa Tanggapan ng Pagkapribado. Kung
ang pagbabahagi ng inyong PHI ay kinakailangan
ng batas o para sa aming pang-araw-araw na
trabaho hindi namin kayang tugunan ang
inyong kahilingan.
Kung babayaran ninyo ang buong bayarin para sa
isang serbisyo, maaari ninyong hilingan ang inyong
doktor na huwag ibahagi ang impormasyon
tungkol sa serbisyo sa inyong health plan.
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Maaari ninyo kaming hilingan na ipadala ang
inyong PHI sa ibang address bukod sa isa na
mayroon kami sa inyo o sa ilang ibang paraan.
Maaari naming gawin ito kung ang pagpapadala
nito sa address na mayroon kami ay maaaring
maglagay sa inyo sa panganib. Ipadala ang inyong
kahilingan nang nakasulat sa Tanggapan ng
Pagkapribado.
Maaari kayong humiling na tingnan ang inyong
PHI at makakuha ng kopya nito. Para siyasatin o
kopyahin ang inyong PHI, dapat kayong magpadala
ng isang nakasulat na kahilingan sa Tanggapan
ng Pagkapribado. Kung may gastos sa inyong
kahilingan ipapaalam namin sa inyo. Alinsunod sa
batas, may ilang mga bahagi ng inyong rekord na
hindi ninyo maaaring kayang makita.
Maaari ninyo kaming hilingan na baguhin ang
medikal na rekord kung sa palagay ninyo ay may
isang bagay na mali o kulang. Para gumawa ng
pagbabago ipadala ang isang nakasulat na abiso
sa Tanggapan ng Pagkapribado. Dapat ninyong
isama ang dahilan kung bakit sa palagay ninyo
ang inyong rekord ay dapat baguhin. Sa ilang
mga kaso, maaari naming sabihing hindi sa
inyong kahilingan.
Maaari ninyo kaming hilingan na sabihin sa inyo sa
lahat ng pagkakataon sa nakaraang anim na taon
na aming ibinahagi ang inyong PHI sa isa pang tao.
Hindi kasama sa listahan ang mga pagkakataon na
ibinahagi namin ito dahil sa pangangalagang
pangkalusugan, kabayaran, pang-araw-araw na
negosyo ng pangangalagang pangkalusugan o
ilang ibang dahilan na hindi namin inilista dito.
Maaari kayong humiling ng papel na kopya ng
abisong ito sa anumang oras, kahit na hiningi
ninyo ang isang ito sa pamamagitan ng email.

Maaari kayong kumuha ng mga form para sa
pagsusumite ng mga nakasulat na kahilingan
mula sa aming Tanggapan ng Pagkapribado sa:
Tanggapan ng Pagkapribado
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703
O sa pamamagitan ng telepono sa:
(562) 677-2402
Ibang Mga Mahahalagang Karapatan
at Impormasyon
Hindi namin maaaring gamitin o isiwalat ang inyong
impormasyong henetiko para:
• Mag-isyu ng insurance sa kalusugan
• Magdesisyon kung magkano ang sisingilin sa
mga serbisyo
• Magtiyak ng mga benepisyo
Maaari kaming tumanggap ng impormasyon
ukol sa lahi, etnisidad, at wika tungkol sa inyo.
Pinoprotektahan namin ang impormasyong ito
tulad ng inilarawan sa abisong ito.
Maaari kaming gumamit ng impormasyon ukol sa
lahi, etnisidad, at wika para:
• Matiyak na makukuha ninyo ang pangangalaga
na kailangan ninyo
• Lumikha ng mga programa para pahusayin ang
mga kinahinatnan ng kalusugan
• Lumikha at magpadala ng impormasyon ukol sa
edukasyon sa kalusugan
• Hayaan ang inyong mga tagapagkaloob ng
pangangalagang pangkalusugan na malaman
ang inyong mga pangangailangan sa wika
• Magbigay ng mga serbisyo sa pagsasalin sa inyo
Hindi namin ginagamit ang impormasyong ito para:
• Mag-isyu ng insurance sa kalusugan
• Magdesisyon kung magkano ang sisingilin sa
mga serbisyo
• Magtiyak ng mga benepisyo
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•

Magsiwalat sa mga gumagamit na
hindi aprubado

Kung kayo ay menor de edad at ibinigay ninyo
ang inyong pag-OK sa inyong tagapagkaloob ng
pangangalagang pangkalusugan upang gamutin
kayo, maaari ninyong kontakin ang Tanggapan ng
Pagkapribado kung gusto ninyong mapanatili ang
akses o pagbabahagi ng inyong rekord na pribado.
Mga benepisyo sa pag-opera sa pagsasauli sa dati
ng suso.
Ang mga benepisyo ng health plan ay sumusunod
sa Women’s Health and Cancer Rights Act ng 1998.
Kung kailangan ninyo man ng mastectomy na
saklaw ng benepisyo, umaasa kaming magbibigay
ito sa inyo ng kapayapaan ng kaisipan upang
malaman na sumusunod kami sa Batas na ito.
Pinapahintulot ng Batas ang para sa:
• Pagsasauli sa dati ng (mga) suso na dumaan sa
isang sinaklaw na mastectomy.
• Pag-opera at pagsasauli sa dati ng ibang suso
upang ibalik ang pantay na itsura.
• Prostheses at pagsaklaw para sa mga pisikal na
problema na may kaugnayan sa lahat ng mga
baitang ng isang sinaklaw na mastectomy,
kasama ang lymphedema.
Lahat ng mga angkop na kondisyon ng benepisyo
ay ilalapat, kasama ang anumang mga gastos
na mula sa bulsa tulad ng mga maikakaltas o
co-pay. Tawagan ang numero ng mga serbisyo
sa miyembro sa likod ng inyong ID card para
sa tulong.
Para sa higit pang impormasyon hinggil sa
Women’s Health and Cancer Rights Act, bisitahin
ang website na pederal ng Kagawaran ng Paggawa
sa: dol.gov/ebsa/publications/whcra.html.

Mga Reklamo
Narito kami para tumulong. Kung pakiramdam
ninyong hindi napapanatiling ligtas ang inyong
PHI, maaari kayong tumawag sa numero ng mga
Serbisyo sa Miyembro sa likod ng inyong kard ng
pagkakakilanlan. Maaari rin kayong tumawag sa
Tanggapan ng Pagkapribado o ang Kagawaran ng
Kalusugan at mga Serbisyong Pantao. Walang
masamang mangyayari sa inyo kung
magrereklamo kayo.
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
Telepono: (800) 368-1019
Email: OCRComplaint@hhs.gov
Epektibong Petsa:
Ang pinakabagong petsa ng rebisyon ng abisong ito
ay noong Disyembre 31, 2017.
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
Kung mayroon kayong mga tanong o gusto ng
karagdagang impormasyon hinggil sa aming mga
alituntunin sa pagkapribado, maaari kayong
tumawag o sumulat sa aming Tanggapan ng
Pagkapribado sa:
Tanggapan ng Pagkapribado
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703
(562) 677-2402
Mahalaga na tratuhin namin kayo nang patas
Iyan ang dahilan kung bakit sinusunod namin ang
mga batas pederal sa karapatang-sibil sa aming mga
programa at gawain sa kalusugan. Hindi kami
nagtatangi, nagbubukod ng mga tao, tinatrato silang
naiiba dahil sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan,
kasarian, edad o kapansanan. Para sa mga taong
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may kapansanan, inaalok namin ang libreng mga
pantulong at serbisyo. Para sa mga tao na ang
pangunahing wika ay maliban sa Ingles, nag-aalok
kami ng mga serbisyo sa tulong sa wika. Nag-aalok
kami ng mga serbisyo ng mga tagasalin at isinaling
materyal. Para sa mga serbisyong ito tumawag sa
mga Serbisyo sa Miyembro. Tawagan ang numero
sa inyong ID card (TTY/TDD: 711). Kung sa tingin
ninyo nabigo kaming ialok ang mga serbisyong
ito o nagtangi dahil sa lahi, kulay, pambansang
pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari
kayong maghain ng reklamo. Tinatawag din itong
isang karaingan. Maaari kayong maghain ng
reklamo sa aming Compliance Coordinator nang
nakasulat sa Compliance Coordinator, 12900 Park
Plaza Drive, Suite 150, Mailstop 6150 Cerritos, CA
90703-9329. O maaari kayong maghain ng reklamo
sa U.S. Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights. Maaari ninyo itong ipadala
sa 200 Independence Avenue, SW; Room 509F,
HHH Building; Washington, D.C. 20201. Maaari
ninyo ring tawagan sila sa 1-800-368-1019
(TDD: 1- 800-537-7697) o online sa
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
Mga form sa reklamo ay mayroon sa
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 language 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: 71 1), Monday tlu·ough Friday from 8 :00 a.m. to 8:00 p.m . The call is free.
Si habla espaiiol, tiene a su disposici611 servicios gra tuitos de asistencia lingiiistica. Llame al
1-888-350-3447 (TTY: 7 11), de Innes a viemes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. fata Hamada es gratuita .

Spanish

s!ll~ ffl:~c:p:x . ~ o:rt~1tt1f!.:~ JtB<J iEi ~~WlnR~t • iiat ~

Chinese

1-888-3 50-3447 (TTY : 11 1) ,

R- ~ RE~ ~ 8~~ T~ 8U · ~ ~~- ~ ~ ·
Neu quy vj n6i tieng Vi$t, chung t6i c6 th~ cung cap cac djch Vi,J ho tr9' ngon ng[j, mien phi
cho quy vj. Hay g9i s6 1-888-350-3447 (TTY: 71 1) , thu Hai den thu Sau, tll' 8 gio· sang
deni 8 gio• toi. Cu9c g9i nay mien phi.

Vietnamese

Kung na gsasalita ka ng Tagalog, maaa11 kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa w'ika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-888-35-0-3447 (TTY: 7[ 1), Lunes hanggang Biyemes nm la 8 a .m.

Tagalog

hanggang 8 p.m. Libre ang tawa g.

~~o-] {t A},%-'8-}A] 't:: ~~. ~~ A7t1]A{!- T.S.£. 0 ]%'8-}'?d

'T

~ ~ L.)C}-. 1-888-350-3447
(TTY: 77 1) ~.9. ~ ¥, E:j '5'..9. ~7J}A] .£.{18 Aj oJ]Ai .£.~ 8 Aj A}o]oJ] *:§'} 7} 'o ~ l..)Cl,. ~:§'} C

Korean

T .s. '{) Y ct.
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cyt '}mp JununuI tp hw1tptu, wuiw 1tcit1.wqwu W2WlI9nt~Jll1.U bUUlUtJllt~JlltUUt]llt wuy_l\Ul]l UUltn~tw tu

Armenian

Rtq: ~uqwhutptp' 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" 'I.ii) W 'I, .fi...:i J ..:... J.,-, ..,...:.1-,j

.-:.....1~

1; - -'""' ..:.,,1 ,..,.._!, 8 la C~

8~

<.:.\..~

•¥S..r ,~ ..r.fa .:,;½_j '½ j.1

l a ~ ,_i

jl . .l;fa. ...>-~ (TTY: 711)

Ec.m Bl>I roBopHTe n o -pyccKH, BaM ,!locry mn,1 6 ecmrnra1,1e y c,w H nepeBO.ll'IHKa. 3 BOHHTe n o Ten .

1-888-350-3447 (TTY: 7 11) c n oHe,!len 1>HHKa no n !ITHHU.Y c 08:00 .llO 20:00. 3 BOHOK 6 ecmrnra1,1ii.

a*~!~ ~i ~ .n~~.g-, ~U40> ~ ii ~ m ~ ~ film 1, ,t.: t:: ita:1" o

J:1 Rm a fJ, i:i-ttBm a 0>-t- ll1T 8

~f.>, i:,~{f 8 ~a: "C:' 1-888-350-3447 (TTY : 7 11) .....__, E~~zil:: t ~ jl~

Persian (Farsi)

Russian

Japanese

<t:: ~ l, ' o il~zi*41;:l:11lt

*4"C:'9o
1-888-350-3447 ~ } \ __,~ ~ I .u~ ~ ~
.};,.. 3-:.,._lll ~~ i......ll ..:...i..~ .:,;.F,-, ,a':!-! ,..JI 3,.;JJ\ <!.~ ..::...:.s; I~)
.3-.;l~ ..:...\.JI.S.Ji .:,;,S:, .t i...... 8:00 3.&-W \ __,.:.:..J ~~ 8:00 3.&-W I .:.,.. ~ I ._..l! ~ ' jl .:.,.. (TTY: 7 11)

~~ ~~ ~. 3'~ l-ki•fe3 • 'lW ~ ~ ) f f e 3 ' ~ e ,1 1-888-350-3447 (TTY: 7 11)

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

..

Punjabi

I ~ ~ )jG3' e,1

IUHlJ'l nljn § UJHUfil N'I l~i tfufl n~a ~ UJl~n fil N'll:fl 2~ ru~smn nljnlt:rl Wfl n~ni~ '1 "l~mm
i 1ru8HFii tru2 1-888-350-3447 (TTY: 711) t~CT~tl rui~ ~IJimU~IB'l~8:00 Lnntl ru1t11 ~8:00 W
tr '1 n111UT1 1nrurn2 :~fln~niu '1
V

Arabic

cambodian

N

Yog koj hais !us H moob. nmaj kev pab txhais !us pub clawb rau koj. Hu rau 1-888-350-3447 (TTY: 711) .
Txij hnub Monday txog hnub Friday thaum 8:00 teev sa,w ntxov rxog 8:00 teev tsaus ntuj . Tus xov tooj
no yog Im clawb xwb.

Hmong

Hindi

~ ~ 8:00 ~ ~

~rn:r

8:00 'c'fcl,, 1-888-350-3447 (TTY: 711) q'{ ~

<RI ~ ~

~ ti
£l1F!£ll'l'.!Glfl1l:t1i Vlt!F!£U~1lJ1~0t'lfu~,n~'li'lt!Lll~&JVl1-lfl1l:1'1iGi'm l Vl~ 1-888-3 50-3447 (TTY: 71 1) .
foiUVl'Sti-l'lU"!n'S rnn 8:00 a.111. i'i-l 8:00 p.m. 'iG1uv!iih~ufi1t1i'':i1utG1,
\l'ltfl'l1HS'ltu'li!') _;j')~ 1u.i1Jl1u;in'l1HCtltu'lil'lt1 Ci!£Jci'ltrnui'l1J .1UlUl'l
O1J~1J Ul'l O1J=!21 8:001LJ!) 1l'l Ul'l 8:00 1LJ!) U.;J!) . 21'l1J1Ul UJ.J1Jtll5.

cu 1-888-3 50-3447 (TTY: 711).

Thai

Laotian
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