THÔNG BÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ
THÔNG BÁO NÀY MÔ TẢ VIỆC THÔNG
TIN Y TẾ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ
DỤNG VÀ TIẾT LỘ NHƯ THẾ NÀO VÀ QUÝ
VỊ CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN NÀY
BẰNG CÁCH NÀO.
VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY.
Kính gửi Thành Viên/Bệnh Nhân,
Thông tin về sức khỏe và tài chính của quý vị
là thông tin riêng tư. Thông tin này được gọi là
thông tin sức khỏe được bảo vệ (protected
health information/PHI). Luật pháp quy định
chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn của dạng
thông tin này, cho các thành viên và bệnh
nhân của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là nếu
quý vị là thành viên hoặc bệnh nhân ngay lúc
này hoặc nếu quý vị đã từng là thành viên,
thông tin của quý vị được an toàn.
Vui lòng cho phép chúng tôi giúp đỡ quý vị
nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại
nào về thông báo này hoặc các quyền riêng
tư của quý vị.
Trân trọng kı́nh chào,

Privacy Office
(562) 677-2402

Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ
(Protected Health Information/PHI) Là Gì?
PHI là thông tin có thể nhận dạng quý vị và liên
quan đến sức khỏe thể chất hoặc sức khỏe
tâm thần của quý vị. Nó có thể là thông tin về
quý vị trong quá khứ, ngay lúc này, hoặc trong
tương lai. Chúng tôi có thể thu thập PHI về quý
vị từ những cá nhân hay tổ chức khác. Những
cá nhân hoặc tổ chức này có thể gồm có các
bác sĩ, bệnh viện, hoặc các chương trình bảo
hiểm sức khỏe hoặc công ty bảo hiểm khác.
Khi Nào Chúng Tôi Không Cần Xin Phép
Quý Vị
Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ
PHI của quý vị mà không cần sự đồng ý của
quý vị. Một số ví dụ về cách chúng tôi có thể
sử dụng hoặc chia sẻ PHI của quý vị:
Để chăm sóc y tế cho quý vị (“điều trị”):
• Để cung cấp sự chăm sóc, thuốc, và dịch
vụ quý vị cần
• Để giúp các bác sĩ, bệnh viện và những
người khác tìm cho quý vị dịch vụ chăm
sóc mà quý vị cần
Để thanh toán chi phí chăm sóc y tế của quý vị
(“thanh toán”):
• Để chia sẻ thông tin với các bác sĩ, phòng
khám và những người khác là những
người gửi hóa đơn chi phí chăm sóc của
quý vị cho chúng tôi
• Để nhận thanh toán đối với dịch vụ chăm
sóc y tế quý vị nhận từ chúng tôi
Vì các lý do hoạt động chăm sóc sức khỏe
(“các hoạt động chăm sóc sức khỏe”):
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•
•
•

Để tìm ra các cách cải thiện các chương
trình của chúng tôi
Để hỗ trợ các quy trình kiểm toán và các
chương trình chống gian lận và lạm dụng
Để hỗ trợ công việc hàng ngày

Có các cách thức khác khi chúng tôi có thể
hoặc luật pháp quy định chúng tôi phải sử
dụng hoặc chia sẻ PHI của quý vị:
• Để giúp cảnh sát và những người khác
đảm bảo người khác tuân thủ pháp luật
• Để giúp các quan chức y tế hoặc FDA
đảm bảo mọi người không bị bệnh hay
bị thương
• Để báo cáo hành vi ngược đãi và bỏ rơi
• Để giúp đỡ tòa án khi chúng tôi được
yêu cầu
• Để trả lời các giấy tờ pháp lý
• Để cung cấp thông tin cho các cơ quan
giám sát y tế về các vấn đề như kiểm
toán hoặc kiểm tra
• Để cung cấp thông tin cho các chương
trình của chính phủ điều hành phúc lợi
công cho những việc như ghi danh hoặc
xác định xem quý vị có đủ điều kiện
hay không
• Để giúp các nhân viên điều tra trọng tội,
nhân viên giám định y khoa hoặc các giám
đốc tang lễ nhận dạng quý vị và xác định
nguyên nhân tử vong của quý vị
• Để giúp đỡ khi quý vị đã yêu cầu hiến các
bộ phận cơ thể của quý vị cho khoa học
• Để nghiên cứu
• Để đảm bảo quý vị hoặc người khác tránh
bị bệnh hay bị thương nghiêm trọng
• Cho trường học của quý vị khi luật pháp
quy định quý vị cần có giấy tờ chứng minh
rằng quý vị đã được tiêm chủng
• Để giúp đỡ những người làm việc cho
chính phủ trong các công việc nhất định
• Để cung cấp thông tin cho cơ quan bồi
thường tai nạn lao động nếu quý vị bị bệnh
hay bị thương trong lao động

•

Khi luật pháp quy định chúng tôi phải
cung cấp

Khi Nào Chúng Tôi Cần Xin Phép Quý Vị
Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi phải
xin sự cho phép bằng văn bản của quý vị
trước khi chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ PHI
của quý vị vì mọi mục đích ngoài mục đích
chăm sóc, thanh toán, hoạt động hàng ngày,
nghiên cứu hoặc các mục đích khác không có
trong danh sách bên dưới. Chúng tôi phải xin
sự đồng ý bằng văn bản của quý vị trước khi
chúng tôi chia sẻ các ghi chú trị liệu tâm lý từ
bác sĩ của quý vị về quý vị. Chúng tôi cũng sẽ
xin sự đồng ý bằng văn bản của quý vị trước
khi chúng tôi bán PHI của quý vị hoặc sử dụng
hay chia sẻ thông tin đó vì mục đích tiếp thị.
Quý vị có thể thông báo bằng văn bản cho
chúng tôi biết rằng quý vị muốn ngưng việc
chia sẻ PHI của quý vị. Chúng tôi không thể
thu hồi những thông tin chúng tôi đã sử dụng
hoặc chia sẻ khi chúng tôi có sự đồng ý của
quý vị. Nhưng chúng tôi sẽ ngưng sử dụng
hoặc chia sẻ PHI của quý vị trong tương lai.
Chúng tôi có thể chia sẻ PHI của quý vị với gia
đình quý vị hoặc một người quý vị chọn là
người hỗ trợ hoặc thanh toán chi phí chăm sóc
sức khỏe của quý vị nếu quý vị cho chúng tôi
biết là quý vị đồng ý.
Chúng Tôi Phải Làm Gì?
Chúng tôi phải thông báo cho quý vị biết luật
pháp quy định chúng tôi phải làm gì với quyền
riêng tư. Nếu luật pháp tiểu bang quy định
chúng tôi phải thực hiện các biện pháp ngoài
các biện pháp chúng tôi đã cho biết ở đây,
chúng tôi phải tuân thủ các quy định đó.
Chúng tôi phải bảo mật PHI của quý vị trừ các
trường hợp chúng tôi đã đề cập trong thông
báo này. Thông báo này cho quý vị biết ai có
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thể xem PHI của quý vị. Tài liệu cho quý vị
biết khi nào chúng tôi phải xin phép quý vị
trước khi chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Nó
cho quý vị biết khi nào chúng tôi có thể chia
sẻ thông tin mà không cần sự cho phép của
quý vị. Tài liệu cũng cho biết quý vị có những
quyền gì để được xem và thay đổi thông tin
của mình. Chúng tôi phải thực hiện những
hoạt động chúng tôi cho biết chúng tôi sẽ làm
trong thông báo này.
Chúng tôi có thể thay đổi thông báo này hoặc
các cách chúng tôi bảo vệ PHI của quý vị.
Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ
thông báo cho quý vị. Chúng tôi có thể thông
báo cho quý vị về những thay đổi này trong
một thư thông báo. Chúng tôi cũng có thể gửi
cho quý vị một thông báo mới. Những thay đổi
mới sẽ áp dụng cho bất kỳ PHI nào chúng tôi
đã có về quý vị. Những thay đổi này cũng sẽ
áp dụng cho bất kỳ PHI nào mà chúng tôi có
thể thu thập trong tương lai về quý vị.
Cách Chúng Tôi Bảo Vệ PHI Của Quý Vị
Để bảo vệ PHI, chúng tôi khóa văn phòng và
hồ sơ của mình. Chúng tôi cũng hủy giấy tờ
có thông tin sức khỏe để người khác không
thể tiếp cận.

Chúng Tôi Có Thể Liên Hệ Với Quý Vị
Chúng tôi có thể sử dụng PHI của quý vị để
thông báo cho quý vị về các quyền lợi khác
dành cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể thông
báo cho quý vị về các sản phẩm hoặc dịch vụ
liên quan đến sức khỏe có thể có ích cho quý
vị. Chúng tôi sẽ hạn chế cách chúng tôi sử
dụng thông tin này.
Chúng tôi, cùng với các công ty liên kết
và/hoặc nhà cung ứng của mình, có thể gọi
điện hoặc nhắn tin đến bất kỳ số điện thoại
nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, bao
gồm số điện thoại di động. Chúng tôi có thể
thực hiện việc đó bằng một hệ thống gọi điện
tự động và/hoặc một tin nhắn ghi âm sẵn.
Không có giới hạn, những cuộc gọi hoặc tin
nhắn này có thể là về các phương án điều trị,
các quyền lợi và dịch vụ liên quan đến sức
khỏe, ghi danh, thanh toán, hoặc lập hóa đơn.
Các Quyền Của Quý Vị Là Gì?
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không được
chia sẻ PHI của quý vị. Hãy gửi yêu cầu bằng
văn bản cho Phòng Phụ Trách Quyền Riêng
Tư. Nếu luật pháp quy định phải chia sẻ PHI
của quý vị hoặc cần phải chia sẻ cho hoạt
động hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi sẽ
không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị.

Chúng tôi sử dụng mật khẩu để chỉ có những
người thích hợp mới có thể truy cập máy tính
của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các
chương trình đặc biệt để theo dõi các hệ
thống của chúng tôi.

Nếu quý vị thanh toán toàn bộ hóa đơn đối với
một dịch vụ, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ của
quý vị không chia sẻ thông tin về dịch vụ đó với
chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi đặt ra các quy định để bảo vệ
thông tin của quý vị. Những người làm việc
cho chúng tôi được đào tạo để tuân thủ các
quy định này khi họ sử dụng hoặc chia sẻ PHI
của quý vị. Nếu chúng tôi cho rằng PHI của
quý vị đã bị xâm phạm, chúng tôi sẽ thông
báo cho quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi PHI đến
một địa chỉ khác với địa chỉ chúng tôi có cho
quý vị hoặc bằng cách khác nào đó. Chúng tôi
có thể thực hiện việc này nếu việc gửi đến địa
chỉ mà chúng tôi có cho quý vị có thể khiến quý
vị gặp nguy hiểm. Hãy gửi yêu cầu bằng văn
bản cho Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư.
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Quý vị có thể yêu cầu xem xét PHI của quý vị
và nhận được một bản sao của thông tin đó.
Để nhận một bản sao hoặc xem xét PHI của
quý vị, hãy gửi thông báo bằng văn bản cho
Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư. Nếu
chúng tôi tính phí đối với yêu cầu của quý vị,
chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Theo quy
định của pháp luật, quý vị có thể không được
xem một số phần trong hồ sơ của quý vị.
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi y bạ
của quý vị nếu quý vị cho rằng có nội dung
không chính xác hoặc thiếu. Để thay đổi, hãy
gửi thông báo bằng văn bản cho Viên Chức
Phụ Trách Quyền Riêng Tư. Quý vị phải cho
biết lý do tại sao quý vị cho rằng hồ sơ của
mình cần phải được thay đổi. Trong một số
trường hợp, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu
của quý vị.
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi luôn thông
báo cho quý vị những trường hợp chúng tôi
chia sẻ PHI của quý vị với người khác trong
sáu tháng vừa qua. Danh sách này sẽ không
bao gồm các trường hợp chúng tôi đã chia sẻ
thông tin vì mục đích chăm sóc sức khỏe,
thanh toán, hoạt động chăm sóc sức khỏe
hàng ngày hoặc lý do khác nào đó mà chúng
tôi không liệt kê ở đây.
Quý vị có thể yêu cầu một bản sao trên giấy
của thông tin này vào bất kỳ lúc nào, ngay cả
khi quý vị đã yêu cầu một bản sao qua email.
Quý vị có thể lấy các mẫu đơn để gửi yêu
cầu bằng văn bản từ Phòng Phụ Trách
Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại:
Privacy Office
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703

Hoặc qua điện thoại số:
(562) 677-2402
Các Quyền và Thông Tin Quan Trọng Khác
Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin
chung chung của quý vị để:
• Phát hành bảo hiể m y tế
• Quyế t đinh
̣ mức phı́ cho các dich
̣ vụ
• Xác đinh
̣ quyề n lợ i
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về chủng
tộc, sắc tộc và ngôn ngữ về quý vị. Chúng tôi
bảo vệ thông tin này như mô tả trong thông
báo này.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về chủng
tộc, sắc tộc và ngôn ngữ để:
• Đảm bảo quý vi ̣ nhận được dịch vụ chăm
sóc quý vị cần
• Xây dự ng các chương trın
̀ h để cải thiện
sức khỏe
• Lập và gửi thông tin giáo dục sức khỏe
• Thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của quý vị về nhu cầu
ngôn ngữ của quý vị
• Cung cấp dịch vụ biên dịch cho quý vị
Chúng tôi không sử dụng thông tin này để :
• Phát hành bảo hiể m y tế
• Quyế t đinh
̣ mức phı́ cho các dich
̣ vụ
• Xác đinh
̣ quyề n lợ i
• Tiết lộ cho những người dùng không
được phép
Nếu quý vị là trẻ vị thành niên và quý vị cho
phép nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của mình điều trị cho quý vị, quý vị có thể liên hệ
với Phòng Phụ Trách Quyền Riêng Tư nếu quý
vị muốn bảo mật việc tiếp cận hoặc chia sẻ hồ
sơ của quý vị.
Quyền lợi bảo hiểm về phẫu thuật tái tạo vú.
Chương trình bảo hiểm sức khỏe tuân thủ Đạo
Luật về Quyền Chăm Sóc Sức Khỏe và Điều
Trị Ung Thư của Phụ Nữ (Women’s Health and
Cancer Rights Act) năm 1998. Nếu quý vị cần
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phẫu thuật cắt vú có bảo hiểm, chúng tôi
mong rằng nó sẽ giúp quý vị an tâm khi biết
rằng chúng tôi tuân thủ Đạo Luật này. Đạo
Luật này cho phép:
• Tái tạo (các) bên vú đã được cắt bỏ vú có
bảo hiểm.
• Phẫu thuật và tái tạo bên vú kia để phục
hồi hình thức đối xứng.
• Vú giả và bảo hiểm các vấn đề thể chất
liên quan đến mọi giai đoạn của thủ thuật
cắt bỏ vú có bảo hiểm, bao gồm phù
bạch huyết.
Tất cả điều kiện bảo hiểm thích hợp sẽ áp
dụng, bao gồm bất kỳ khoản chi phí xuất túi
nào như các khoản khấu trừ hoặc đồng thanh
toán. Hãy gọi số dịch vụ thành viên ở mặt sau
của thẻ ID của quý vị để được giúp đỡ.
Để biết thêm thông tin về Đạo Luật về Quyền
Chăm Sóc Sức Khỏe và Điều Trị Ung Thư của
Phụ Nữ, hãy truy cập trang web của Bộ Lao
Động liên bang tại:
dol.gov/ebsa/publications/whcra.html.
Khiế u nại
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp đỡ. Nếu quý
vị thấy rằng PHI của quý vi ̣ đã không được
đảm bảo an toàn, quý vị có thể gọi số Dịch Vụ
Thành Viên ở mặt sau của thẻ ID của quý vị.
Quý vị cũng có thể gọi cho Phòng Phụ Trách
Quyền Riêng Tư hoặc Sở Y Tế và Dịch Vụ
Nhân Sinh. Sẽ không có bất lợi gì cho quý vị
nếu quý vị có khiếu nại.
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
Điện thoại: (800) 368-1019
Email: OCRComplaint@hhs.gov
Ngày Có Hiệu Lực.
Ngày chỉnh sửa gần nhất của thông báo này
là ngày 31 tháng 12, 2017.

Thông Tin Liên Hệ
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm
thông tin về các quy định về quyền riêng tư,
hãy gọi điện hoặc viết thư cho Phòng Phụ
Trách Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại:
Privacy Office
12900 Park Plaza Dr., Suite 150
Mail Stop CA4600-6170
Cerritos, CA 90703
(562) 677-2402
Điều quan trọng là chúng tôi phải đối xử
công bằng với quý vị

Đó là lý do tại sao chúng tôi tuân thủ các
điều luật dân quyền liên bang trong các
chương trình và hoạt động chăm sóc sức
khỏe của mình. Chúng tôi không phân biệt đối

xử, loại trừ các cá nhân, hay đối xử khác biệt
với họ dựa trên chủng tộc, màu da, nguồ n gố c
quốc gia, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật. Đối
với người khuyết tật, chúng tôi có cung cấp hỗ
trợ và dịch vụ miễn phí. Đối với những ai có
ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh, chúng tôi
có cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn
phí. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông dịch
và tài liệu dịch. Đối với các dịch vụ này, hãy gọi
cho Dịch Vụ Thành Viên. Hãy gọi số trên thẻ ID
của quý vị (TTY/TDD: 711). Nếu quý vị cho rằng
chúng tôi đã không cung cấp các dịch vụ này
hoặc đã phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc,
màu da, nguồ n gố c quốc gia, tuổi tác, khuyết
tật, hoặc giới tính, quý vị có thể nộp đơn khiếu
nại. Trường hợp này cũng được gọi là khiếu
kiện. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho Điều
Phối Viên Tuân Thủ của chúng tôi bằng cách
viết thư gửi Compliance Coordinator, 12900
Park Plaza Drive, Suite 150, Mailstop 6150
Cerritos, CA 90703-9329. Hoặc quý vị có thể
nộp đơn khiếu nại cho Phòng Dân Quyền
(OCR) của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa
Kỳ. Quý vị có thể gửi khiếu nại đến địa chỉ 200
Independence Avenue, SW; Room 509F, HHH
MMPNOPPAUG2017_VN
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Building; Washington, D.C. 20201. Quý vị
có thể gọi cho họ theo số 1-800-368-1019
(TDD: 1- 800-537-7697) hoặc trực tuyến tại
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
Mẫu đơn khiếu nại được cung cấp tại
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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It' s imp ol'tant we ti·eat you fafrly
T hat' s why we follow Fe deral civil righ ts laws in our hea lth program s and activities. We d on' t discriminate,
exclude people, or treat them differently on the basis ofrace, color, national origin, se x, age or disability. For
people with disabilities, w e o ffer free aids and services. F or people whose primary langua ge isn ' t English,
we o ffer free language assistance services through interpreters and other ;v11tten languages. Interested in
these services? Call Customer Service for help l -888-350 -3447 (TTY : 7 11).
If you think we failed to o ffer these services or dis c11minated 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 compla in t with our
Compliance Coordinator in VvTiting to C ompliance C oordinator , 12900 Park Plaza Drive. Suite 150, Mat!stop
6 150 Cen-itos, CA 90703-9329. Or you can file a complaint with the U .S . D epartment o f Health and Human
Services, Office for C ivil R ights at 200 Independence Avenue, SW ; Room 5 09F, HHH Building;
Was hington, D.C . 2020 1 or by calling 1-800-368-1019 (TTY : 1- 800-53i-7697) or online at
http, ://oc11,ortal.hh, .gov/ocr/port;il/1 ohhy.jsf. C:ornphint form , ;ire ;iv;iil;ihle at
http://www.hhs. gov/ civil-ri!d1ts/for-indi vi duals/ sec tion-1 55? /transla ted -resources

Get help in yom language
Separate from our langua ge assistance progranL w e make documents ava ilable in a ltem ate fonnats for
m embers with vis1iaI impairm en ts. If you nee d a copy of this document in an a lternate form at, please call
the Customer Service 1-888-350-3447 (TTY: 71 1) .

If you speak Englis h, language assistance services, free o f charge, are available to you . Call
Si habla espanol, tiene a su disposici6n servic ios gra tuitos de asistencia lingiiistica. Llam e al

Spanish

1-888-3 50 -3447 (TTY: 7 11), de Innes a viemes de 8:00 a.m . a 8:00 p.m. Esta Hamada es gratuita .

s!ll~ ffl: ~c:p:x: . ~ oJt~1tt1fl:~Jt1¥.J i~-;;;~w.im;u:i • iiat ~

1-888-3 50-3 447 (TTY : 11 1) ,

Chinese

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

Vietnamese

Ku ng na gsasaiita ka ng T agalog, maaa11 kang gumam it ng mga serbisyo ng tulong sa w ika nang
walang bayad. T umawag sa 1-888-3 50-34 47 (TTY: 7 1 1), Lunes hanggang Biyem es mula 8 a .m .

Tagalog

hanggang 8 p.m . Libre ang ta wa g.

~-:i;-°'1 {} A}¾'5}AJ-:: ~~. ~~ A7 tl]A{} .!j!,.s..£. oj ,%,'5}1J 'r )'.l..;_ yc}. 1-888-3 50-3447
(TTY: 77 1) ~_a ~ -,t E:j "5"..8.~7J} A] .2.{i 8 Aj oJ}A7 .2.~ 8 Aj A}o]oJ] ~ ~ 7} 'o~l..j tj., ~~ -::

Korean

.!j!, .s.. OJ l..j ct .
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cyt '1ntp jununuI t p hwJb:ptu, wuiw 1t <!llwqwu lll21U\ignt~Jnth blUil1UJnt~JntltJbt 11u wutj_l\wJl uwm~tw t u
Qt q: Shuuqwhutpt p' 1-888-350-3447 (ITY: 71 1), t]lqnt21Up~)1J1g nq1pw~·o8:00-2000: UJu qwuqu wutj_l\w]l t :

1-888-350-3447 • ; W \,

.~,:,..s" 'I.ii) W

_.;:....1~

'-, .fi-..,1J ..:.. ;.y,,,:,, ~ \,j ..:..\..~

1; _-1...:..:,;,1 ...,_.;,3 uc~

8~

•-¥S..r ,~ ..r.fa .:,;½_j '½ _;

1.:.~_,.i

1

Persian (Farsi)

J ..l;..,,#,.;...rW (TTY: 711 )

Ec.m Bl>! roBopHTe no-pyccKH, BaM .ZIOCiyrrH1>1 6ecmiara1,1e ycnyrH nepeBor:r'IHKa. 3BOHHTe no Ten.
1-888-350-3447 (TTY: 7 11) c noHe,Zle,'IbHHKa no nJITHHU.Y c 08:00 .ZIO 20:00. 3BOHOK 6ecmiaTHl>IH.

B-*t!~~zi~ .n~~.g-, ~U4© ~~!~ti~ .:.'f!Jffl t, 'f.: t:: lta:"t o J:! Wm 8 f.>, 1:> 'itllm 8 ©Lf Jl1J 8
~fJ, i:, lf {f 8 ~a: -C: 1-888-3 50-3447 (TTY: 7 11) ""', E~~z;r:: t .:.'~~ <t:: ~ t, 'o il~zi*41;:l:11lt
*4tTo
1-888-350-3447 ~ .}I __,~ ~ I .u~ ~ ~_;;,.. 3-;_,..lll ~~ i......ll ..:..t..~ .:,; _F-, ,3-;, ,..JI 3....JJ\ <!.~..::...:.S I~)
-~~ ..:..\.J\S.Ji .:,;,S. .t i..... 8:00 3.&-W \ __,.:,;.. J ~~ 8:00 3.&-W I .;;,. ~
I ._.l! ~ ' /I .;;,. (TTY: 7 11)

~~ ~~ '#J. ~~ l-ki•fe3 • ~ ~ ~ ) f f e 3 ' ~ -.,i 1-888-350-3447 (f T Y: 71 1)

-~~era, ~ '3 d'aai;;•,3 ~ 8 ~ ~ '<3'3' 8 ~ ~

Armenian

Russian

Japanese

Arabic

Punjabi

I ~ a"'g )jG3' ~ I

Yog koj hais lus Hmoob. muaj kev pab txha is lus pub dawb rau koj . Hu ran 1-888-350-3447 (rTY: 7 11 ).
Txij hnub Monday txog lumb Friday thaum 8:00 teev sawv nrxov txog 8:00 teev tsaus ntuj. Tus xov tooj
no yog hu clawb ""'vb.

Hmong

Hindi

~ ~ 8:00 zj- ~ ~rm 8:00 <1<!i, l -888-350-3447 (fTY: 711 ) trr

~

m

ef;T I ~

m

t1

01qru.t~G1sn1:t1l V1 aqru.fl1111; n1'Ll1Jsm;'li1am ~rlvt1-:1sn1:t1'1.Gi'l~~ 'i vi; 1-888-350-3447 (TTY: 711 ).
fo:ruvi~t"i-:i1u111n~ mn 8 :00 a.m. t"i-:i 8:00 p.m. 'iG1avl'hiLiial'i11'Ll~1atG1'1

Thai

ii"lui"lrnS"ltu"l~"l.:J"l~ cci.iuiJu~n"lrnct.Jw"l~"lti l~tJ~"l~rnui"lu 1mzwHu 1-888-3 50-3447 (TTY: 711 ).
;J1J~1J !Jl"l ;J1J~fl 8:00 1ll'.)Ut"l Ul"l 8 :00 1ll'.) CC;J'.). fl"l1J1UJ ULJ1JWS

Laotian
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