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ព័ត៌មានរបស់អ្នក

សិទិ្ធរបស់អ្នក

ភាពទទួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង

កំណត់សមាគា ល់ននការអនុវត្តន៍ភាពឯកជន 

សតមាប់អងគាការដែលជាដ្្នកនន HealthPartners ។

កំណត់សមាគា ល់យនះពណ៌នាពីរយបៀបដែលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ្នកអាចតតរូវបានយតបើតបាស់ និងបង្ហា ញ និងរយបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានយនះ ។ 

សូមពិនិត្យយមើលឲ្យបានតបរុងតប�័ត្ន 

មានតបសិទ្ធភាពយៅន្ងៃទី 17 ដខវចិ្ិកា ឆ្្ន ំ2018

ការសយងខេប

យបសកកម្មរបស់យ�ើងគឺយ្វើឲ្យតបយសើរយ�ើងនូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពននភាពជានែគូជាមួ�សមាជិកយ�ើង អ្នកជមងៃឺ និងសហគមន៍ ។ យ�ើងចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍គំាតទ 

និងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការដ្ទំា និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ។ វាមិនរប់បញូ្លទំាងការ ពន្យល់ពីរយបៀបដែលយ�ើងយតបើតបាស់ និងតគប់តគងព័ត៌មានរបស់អ្នក និងសិទ្ធិរបស់អ្នក 

និងជយតមើសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានយនាះ ។

ភាពឯកជនគឺជាតបធានបទែ៏ស្មុគស្្ម ញមួ� ។ យ�ើងែឹងថា វាអាចមានការភាន់តចលំ ជាពិយសសយពលដែលមានចបាប់រែ្ឋ និងចបាប់សហព័ន្ធចូលមកជាមួ� ។ យ�ើងយគារពចំយោះការ្្តល់ទំ

នុកចិត្តមកយលើយ�ើង យោ�យតជើសយរ ើសយ�ើងសតមាប់ការពយាបាល ការដ្ទំា និងការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ។ យ�ើងសង្ឹមថា ការសយងខេបននសិទិ្ធ និងជយតមើសរបស់អ្នក និងភាពទទួលខុសតតរូវ

របស់យ�ើងសតមាប់រយបៀបដែលយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក ជួ�អ្នកឲ្យ�ល់ពីរយបៀបដែលយ�ើងយ្វើតាមចបាប់ និងយគារពទំនុកចិត្តរបស់អ្នក ។

ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ យពលដែលយ�ើងយតបើតបាស់ “ព័ត៌មានរបស់អ្នក” គឺយ�ើងសំយៅយៅព័ត៌មានដែលកំណត់ពីខ្ួនអ្នក ជាសមា-ជិក្្មីឬចាស់ននគយតមាងសុខភាព និងទាក់ទងពីសុខភា

ពឬស្ថា នភាពរបស់អ្នក យសវាកម្មដ្ទំាសុខភាពរបស់អ្នក ការបង់តបាក់ ឬការធានារ៉ាប់រងសតមាប់យសវាកម្មទំាងយនាះ ។ វារប់បញូ្លទំាងព័ត៌មានទាមទារនិងធានារ៉ាប់រង 

និងព័ត៌មានសុខភាព ែូចជាការយ្វើយរគវនិិច្័� និងយសវាកម្មដែលអ្នកបានទទួល ។ វារប់បញូ្លទំាងព័ត៌មានតបជាស្សស្ត ែូចជាយ ្្ម ះរបស់អ្នក អាស�ោ្ឋ ន យលខទូរស័ព្ទ 

និងន្ងៃដខឆ្្ន ំកំយនើត ។ វារប់បញូ្លទំាងព័ត៌មាន ដែលបានមកពីអ្នកផ្្ទ ល់ ឬលទ្ធ្លពីអ្នកយ្វើជំនួញជាមួ�យ�ើង ទំនាក់ទំនងរបស់យ�ើងឬអ្នកែនទ ែូចជាការចុះយ ្្ម ះ ការ�ល់តពមជាមុន 

ការយោង ការកំណត់យលើការធានារ៉ាប់រង ព័ត៌មានទាមទារឬការបង់តបាក់ ។

យបើអ្នកជាសមាជិកននគយតមាងធានារ៉ាប់រងផ្្ទ ល់ខ្ួន ដែល្្តល់ឲ្យតាមរ�ៈនិយោជិករបស់អ្នក ព័ត៌មានភាគយតចើនននការអនុវត្តន៍ភាពឯកជនននគយតមាងសុខភាពរបស់អ្នកនឹងមកែល់អ្នកតាម

រ�ៈនិយោជិករបស់អ្នក ។ សូមស្កសួរនិយោជិករបស់អ្នកយែើម្ីដសវងរកព័ត៌មានយនាះ ។ ជាសមាជិកធានារ៉ាប់រងផ្្ទ ល់ខ្ួន មិនតគប់ចំណុចននកំណត់សមាគា ល់យនះនឹងអនុវត្តយលើអ្នកយទ ។ 

ប៉ាុដន្ត គយតមាងធានារ៉ាប់រងផ្្ទ ល់ខ្ួនរបស់អ្នក គឺតតរូវចាត់ដចងយោ�អ្នកចាត់ដចងនែគូសុខភាព Inc., ដ្្នកខ្ះននកំណត់សមាគា ល់យនះអនុវត្តន៍យលើរយបៀបដែលគយតមាងរបស់អ្នកតតរូវចាត់ដចងយោ

�នែគូសុខភាព - ជាពិយសសព័ត៌មានអំពី ៖ 

•  ”ព័ត៌មានរបស់អ្នក” 

•  រយបៀបយ�ើងការោរព័ត៌មានរបស់អ្នក (យតកាម “ភាពទទួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង”) 

•  ការស្ស្វតជាវទី្សារ (យតកាម “ជយតមើសរបស់អ្នក”)

•  ”ចាត់ដចងគយតមាងរបស់អ្នក” (យតកាម “យតើយ�ើងជា្ម្មតាយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចម្ត៉ាយច?”)

សិទិ្ធរបស់អ្នកជាអ្នកជមងៃឺរបស់យ�ើង

សតមាប់ព័ត៌មាន និងភាពឯកជនរបស់អ្នក អ្នកមានសិទិ្ធសំខាន់យតកាមចបាប់រែ្ឋ និងចបាប់សហព័ន្ធ ។ ដ្្នកយនះនឹងពន្យល់ពីសិទិ្ធទំាងយនាះ ។ ស្កសួរពួកយ�ើងអំពីវា 

និងពួកយ�ើងអាចពន្យល់ពីែំយណើ រការ រមួទំាងយបើអ្នកតតរូវការោក់សំយណើ របស់អ្នកជាលា�លកខេណ៍អក្សរ ។
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អ្នកមានសិទិ្ធក្នុងការ ៖

ទទួលបានចបាប់ចម្ងព័ត៌មានរបស់អ្នកជាយអ�ិចតតរូនិច ឬជាតកោស

• អ្នកអាចសំុយមើល ឬទទួលបានចបាប់ចម្ងព័ត៌មានរបស់អ្នកជាយអ�ិចតតរូនិច ឬជាតកោស ។

• យ�ើងនឹង្្តល់នូវចបាប់ចម្ង ឬការសយងខេបព័ត៌មានរបស់អ្នកយលឿនបំ្ុតតាមដែលអាចយ្វើបាន ។ 

• យបើមានកំណត់តតាដែលយ�ើងមិនអាចដចករដំលក ឬយបើយ�ើងតតរូវបានកំណត់ការទទួលបាន យ�ើងនឹងពន្យល់អ្នកពីមូលយហតុអវី ។

យស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងដកតតមរូវព័ត៌មានរបស់អ្នក

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងដកតតមរូវព័ត៌មានរបស់អ្នក យបើអ្នកតបាប់ពីមូលយហតុដែលអ្នកគិតថាវាមិនតតឹមតតរូវ ឬមិនយពញយលញ ។ 

• យ�ើងអាចនឹងថា “យទ” ចំយោះសំយណើ របស់អ្នក ប៉ាុដន្តយ�ើងនឹងតបាប់អ្នកពីមូលយហតុជាលា�លកខេណ៍អក្សរយលឿនបំ្ុតតាមដែលអាចយ្វើបាន ។ ក្នុងករណីយនះ អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើ

ងរកសាចបាប់ចម្ងននការមិន�ល់តពមរបស់អ្នក (យសចក្តីដ្្ងការណ៍ជាលា�លកខេណ៍អក្សរដែលអ្នក្្តល់មកឲ្យយ�ើង) ជាមួ�កំណត់តតារបស់អ្នក ។ 

យស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងកតមិតពីអវីដែលយ�ើងយតបើតបាស់ ឬដចករដំលក

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងមិនយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ យ�ើងនឹងដតងដតពិចារណាសំយណើ របស់អ្នក ប៉ាុដន្តយ�ើងអាចថាយទ យបើវាអាចប៉ាះោល់ែល់សមតថាភាពរបស់យ�ើ

ងក្នុងការ្្តល់ការដ្ទំាឬយសវាកម្មែល់អ្នក ឬយបើយ�ើងមិនអាចយ្វើការដកដតបក្នុងតបព័ន្ធរបស់យ�ើងបាន ។

សំយណើ ទំនាក់ទំនងសមាងៃ ត់

• អ្នកអាចយស្នើសំុឲ្យពួកយ�ើងទាក់ទងយៅអ្នកតាមវ ិ្ ីចបាស់លាស់មួ� (ឧទាហរណ៍ ទូរស័ព្ទយៅ្្ទះឬយៅការោិល័�) ឬ យ្ញើសំបុតតយៅអាស�ោ្ឋ នយ្្សង ។ 

• ពួកយ�ើងនឹងពយាោមបំយពញតតមរូវការរបស់អ្នក ។ ពួកយ�ើងតតរូវដត�ល់តពមនឹងសំយណើ របស់អ្នក យបើអ្នកតបាប់យ�ើងថា អ្នកនឹងមានយតគាះថា្ន ក់យបើយ�ើងមិន�ល់តពម ។ 

ទទួលបានបញី្អ្នកដែលទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នក

• អ្នកអាចយស្នើសំុបញី្ (“តារង”) ននយពលយវលាដែលយ�ើងបានដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អងគាការខាងយតរៅឬបុគគាលមា្ន ក់ៗ ដែលយ�ើងបានដចករដំលកជាមួ� និងមូលយហតុ ។

• ពួកយ�ើងនឹងបញូ្លរល់យពលយវលាដែលយ�ើងបានដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យលើកដលងដតសតមាប់ការពយាបាលរបស់អ្នក 

ការបង់តបាក់យលើការពយាបាលរបស់អ្នកឬតបតិបត្តិការដ្ទំាសុខភាព និងយពលខ្ះយទៀតយពលដែលយ�ើងបានបយញ្ញព័ត៌មានរបស់អ្នក (ែូចជាយបើអ្នកយស្នើសំុដចករដំលកវា និងបយញ្ញ 

ពួកយ�ើងបានតបាប់អ្នក) ។ 

ទទួលបានចបាប់ចម្ងននកំណត់សមាគា ល់យនះ

• អ្នកអាចយស្នើសំុតកោសចបាប់ចម្ងននកំណត់សមាគា ល់យនះតគប់យពលយវលា ។ ពួកយ�ើងនឹង្្តល់ជូនភ្ាម ។

• កំណត់សមាគា ល់យនះក៏មានយៅយលើ healthpartners.com ដែរ ។

ោក់ោក្យបណ្តឹ ង យបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសិទិ្ធឯកជនរបស់អ្នកតតរូវបានរលំាភបំោន

• អ្នកអាចប្តឹងយោ�ផ្្ទ ល់មកយ�ើង យបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពួកយ�ើងបានរលំាភបំោនសិទិ្ធឯកជនរបស់អ្នកយោ�ទាក់ទងមកយ�ើងតាមព័ត៌មានយៅទំព័រចុងយតកា�ននកំណត់សមាគា ល់

យនះ ។

• អ្នកក៏អាចោក់ោក្យបណ្តឹ ងយៅការោិល័�សិទិ្ធសីុវលិ តកសួងសុខភាពនិងយសវាកម្មមនុស្សសហរែ្ឋអាយមរកិ ។ ដសវងរកព័ត៌មានទាក់ទងយៅ www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/complaints/ ។

• ពួកយ�ើងមិនតបឆំ្ងនឹងអ្នកយោ�ស្រអ្នកោក់ោក្យប្តឹង ។

ជយតមើសរបស់អ្នក

ក្នុងស្ថា នភាពខ្ះ អ្នកមានជយតមើសបដនថាមពីរយបៀបដែលយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ យបើអ្នកយពញចិត្តស្ថា នភាពដែលបានពណ៌នាខាងយតកាម សូមតបាប់យ�ើងឲ្យែឹង ។  

តបាប់យ�ើងពីអវីដែលអ្នកចង់ឲ្យយ�ើងយ្វើ និងពួកយ�ើងនឹង យ្វើតាមការដណនំារបស់អ្នក ស្សបនឹងការយ្វើតាមចបាប់ ។

អ្នកអាចតបាប់យ�ើងមិនឲ្យយ្វើ៖

• ដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�តគរួស្រអ្នក មិត្តជិតស្និទ្ធ ឬអ្នកែនទយទៀតដែលបានចូលរមួក្នុងការដ្ទំារបស់អ្នក ឬការបង់តបាក់សតមាប់ការដ្ទំារបស់អ្នក ។

• ទាក់ទងយៅអ្នកយែើម្ីតបមូល្វកិាគំាតទយបសកកម្មរបស់យ�ើង ។ ដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកែនទសតមាប់ការស្ស្វតជាវសុខភាព ។ (ពួកយ�ើងក៏អាចយតបើតបាស់ព័ត៌មានរប

ស់អ្នកសតមាប់ការស្ស្វតជាវផ្្ទ ល់របស់យ�ើង ែ៏របណាយ�ើងយ្វើតាមចបាប់ ។)

• ដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកស្ស្វតជាវយលើទី្សារដែលយ�ើងចុះកុងតតាជាមួ� ប៉ាុដន្តមិនជាប់ទាក់ទងជាមួ�យ�ើងយទ ។ យបើអ្នកមិនចង់ចូលរមួ អ្នកអាចបំយពញដបបបទយលើ 

www.healthpartners.com/optout  ឬយោ�ទូរស័ព្ទយៅយសវាកម្មសមាជិក តាមយលខទូរស័ព្ទ 952-883-5000 ឬយលខទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ 800-883-2177 ឬ TTY 

តាមយលខទូរស័ព្ទ 952-883-5127 ។ អ្នកក៏អាចតតរូវបានទាក់ទងយោ�ផ្្ទ ល់ យោ� HealthPartners ឬការជាប់ទាក់ទងសតមាប់ការស្ស្វតជាវយលើទី្សារ ឬយោ�អ្នកែនទ 

យបើពួកយ�ើងតតមរូវយោ�ចបាប់ ឬសតមាប់យគាលបំណងការយជឿជាក់យែើម្ីយ្វើឲ្យសមាជិកយពញចិត្ត ឬការស្ទង់មតិគុណភាព ។  
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យ�ើងតតរូវដតទទួលបានការអនុញ្ញា តជាលា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នកមុននឹង យ�ើង ៖

• យតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ី្្សពវ្សា�្លិត្ល ឬយសវាកម្មអងគាការយ្្សង ។

• យតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ី្្សពវ្សា�្លិត្ល ឬយសវាកម្មរបស់យ�ើងផ្្ទ ល់ យបើអងគាការយ្្សងបង់តបាក់ឲ្យយ�ើងយ្វើែូចយនះ ឬយបើ្លិត្ល 

ឬយសវាកម្មមិនជាប់ទាក់ទងនឹងសុខភាព ។ 

• លក់ ឬជួលព័ត៌មានរបស់អ្នកយៅអងគាការយ្្សង ។

ភាពទទួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង

យ�ើងការោរព័ត៌មានរបស់អ្នក ពីយតោះភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺមានស្រៈសំខាន់សតមាប់យ�ើង យហើ�ពីយតោះវាជាចបាប់ ។

• យ�ើងតតរូវដតយ្វើតាមភាពទទួលខុសតតរូវ និងការអនុវត្តន៍ភាពឯកជន ដែលបានពណ៌នាក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ ។

• យ�ើងតតរូវដតយ្វើឲ្យកំណត់សមាគា ល់យនះមានសតមាប់អ្នក យពលដែលអ្នកក្ា�ជាសមាជិក និងតតរូវដតោក់យលើយគហទំព័រ healthpartners.com ។ 

• យ�ើងអាចដកដតបកំណត់សមាគា ល់យនះ និងការដកដតបទំាងយនះនឹងអនុវត្តយលើរល់ព័ត៌មានដែលយ�ើងមានអំពីអ្នក ។ យបើយ�ើងយ្វើការដកដតបយតចើន យ�ើងនឹងោក់កំណត់សមាគា ល់្្មីយលើអីុន្ឺ

ណិត និងយ្ញើព័ត៌មានយៅអ្នក ។  

• ពួកយ�ើងនឹងឲ្យអ្នកែឹងភ្ាម យបើមានការរយំលាភបំោន (ការយតបើតបាស់ និងការដចករដំលកយោ�គា្ម នការអនុញ្ញា ត) យកើតយ�ើងដែលអាចយ្វើឲ្យមានហានិភ័�ែល់ភាពឯកជនននព័ត៌មានរ

បស់អ្នក ។

• យ�ើងនឹងមិនយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យលើកដលងដតមានតគប់ែណ្ត ប់ក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ លុះតតាដតអ្នកតបាប់យ�ើងថាអាចជាលា�លកខេណ៍អក្សរ ។ អ្នកអាចដកប្

ដរចិត្តតគប់យពលទំាងអស់ ។ តបាប់យ�ើងជាលា�លកខេណ៍អក្សរ យបើអ្នកដកដតបចិត្ត ។ 

• យៅយពលដែលចបាប់តតមរូវឲ្យយ�ើងទទួលបានការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកជាលា�លកខេណ៍អក្សរ មុននឹងយ�ើងយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យ�ើងនឹងយ្វើវា ។ 

• យ�ើងនឹងមិនយតបើព័ត៌មានតំណរពូជរបស់អ្នកយែើម្ីសយតមចថាយ�ើងនឹង្្តល់ឲ្យអ្នកនូវការធានារ៉ាប់រង និងតនម្ននការធានារ៉ាប់រង ។

• យ�ើងការោរព័ត៌មានរបស់អ្នក ។ យ�ើងអនុញ្ញា តឲ្យយតបើតបាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក យោ�បុគគាលិករបស់យ�ើង និងអ្នកែនទ ប៉ាុដន្តតតឹមកតមិតដែលពួកយគតតរូវការព័ត៌មានយនាះយែើម្ីចាត់ដចង

គតមាងសុខភាពនិង្លតបយោជន៍របស់អ្នក យគារពយៅតាមចបាប់ ឬតតមរូវការការយជឿជាក់ ឬយបើមិនែូយចា្ន ះតតរូវបានអនុញ្ញា តយោ�ចបាប់ ។ យ�ើងរកសានូវរងកា� យអ�ិចតតរូនិច និងប្

ង់ការោររែ្ឋបាលយែើម្ីការោរព័ត៌មានរបស់អ្នក និងបង្កា រការយតបើតបាស់យោ�គា្ម នការអនុញ្ញា ត ។

យតើយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកោ៉ាងែូចម្ត៉ាយច? 

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចខាងយតកាម ៖

យែើម្ីពយាបាលអ្នក (ការពយាបាល)

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការពយាបាលរបស់អ្នក និងយែើម្ីបយងកាើតបទពិយស្្ន៍ដ្ទំាដែលមានសុវតថាិ-ភាព និងមានការសតមបសតមរួលយតចើនសតមាប់អ្នក ។ 

ឧទាហរណ៍៖ តគរូយពទ្យរបស់អ្នកយ្ញើព័ត៌មានមកយ�ើងពីយរគវនិិច្័�របស់អ្នក និងគយតមាងការពយាបាល ែូចយនះយ�ើងអាចជួ�យរៀបចំយសវាកម្មបដនថាម  

សូមចំណំាថាយ�ើងមិនតតរូវការការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយពលមានយតគាះថា្ន ក់ែល់ជីវតិ យបើអ្នកមិនអាច្្តល់ការអនុញ្ញា តែល់យ�ើងយោ�ស្រស្ថា នភាពរបស់អ្

នក ។ អងគាការដែលតគប់ែណ្ត ប់យោ�កំណត់សមាគា ល់យនះក៏មិនតតរូវការការអនុញ្ញា តរបស់អ្នកយែើម្ីដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�គា្ន  ខណៈយពលដែលវាជាយគាលបំណងដែលបានអនុ

ញ្ញា ត ។

យែើម្ីបង់តបាក់សតមាប់យសវាកម្មរបស់អ្នក (ការបង់តបាក់)

យ�ើងអាចយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីបង់តបាក់ែល់អ្នក្្តល់យសវាកម្ម និងអ្នកយ្្សងយទៀតសតមាប់ ការដ្ទំាដែលអ្នកបានទទួល ។ 

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងអាចទាក់ទងយៅអ្នក្្តល់យសវាកម្មរបស់អ្នកយែើម្ីសតមបសតមរួល្លតបយោជន៍របស់អ្នក និងបញ្្ក់ពីសិទិ្ធទទួលបាន និងការធានារ៉ាប់រង ។

យែើម្ីែំយណើ រការអងគាការរបស់យ�ើង (ែំយណើ រការការដ្ទំាសុខភាព)

យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីយ្វើឲ្យតបយសើរយ�ើងនូវគុណភាពននបទពិយស្្ន៍ និងការដ្ទំារបស់អ្នក និងតគប់តគងែំយណើ រការរបស់យ�ើង ។  

ឧទាហរណ៍៖ យ�ើងយតបើតបាស់ និងបង្ហា ញព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីតបាប់អ្នកពី្លតបយោជន៍គយតមាង ការពយាបាលឆ្្ស់គា្ន  ឬ្លិត្ល និងយសវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព ។
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យែើម្ីចាត់ដចងគយតមាងរបស់អ្នក

យោ�គយតមាងសុខភាព្្តល់នូវ្លតបយោជន៍ធានារ៉ាប់រងយពញយលញែល់គយតមាងតករុមសុខភាព ឬជួ�ចាត់ដចង្លតបយោជន៍ននគយតមាងតករុមសុខភាពធានារ៉ាប់រងផ្្ទ ល់ខ្ួន 

យបើមានសំយណើ  យ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានកតមិតជាមួ�នឹងអ្នកឧបតថាម្ភែល់គយតមាងតករុមសុខភាពរបស់អ្នក សតមាប់គយតមាងយគាលយៅរែ្ឋបាល យបើមានតតមរូវការភាពឯកជនខ្ះ ។  

ឧទាហរណ៍៖ សតមាប់គយតមាងធានារ៉ាប់រងយពញយលញ យ�ើងអាចដចករដំលកសថាិតិខ្ះជាមួ�និយោជិករបស់អ្នកយែើម្ីពន្យល់ពីតនម្ដែលតតរូវបង់ ។

យ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�ស្ខារបស់យ�ើង (ក៏អាចស្គា ល់បានថាជាអងគាការដែលមានទំនាក់ទំនង) ដែលជួ�យ�ើងចាត់ដចង និងតគប់តគងគយតមាងសុខភាពរបស់យ�ើង ។ 

យ�ើងក៏អាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�ភាគីទីបី (ដែលមិនមានទំនាក់ទំនង) ដែលយ�ើងបានចុះកុងតតាក្នុងការ្្តល់្លិត្ល ឬយសវាកម្មជំនួសយ�ើង ។ 

យ�ើងដតងដតយៅពួកយគថា “អាជីវ-កម្មរមួគា្ន ” ។ អាជីវកម្មរមួគា្ន គឺតតមរូវយោ�ចបាប់ ក្នុងការការោរព័ត៌មានរបស់អ្នកែូចដែលយ�ើងយ្វើដែរ ។ មុខង្រខ្ះដែលអាជីវកម្មរមួគា្ន យ្វើជំនួស 
យ�ើង រមួមានយសវាកម្មតគប់តគងករណី និងសកម្មភាពបង់តបាក់ខ្ះ ។ យ�ើងក៏អាចដចករដំលកព័ត៌មានផ្្ទ ល់ខ្ួនរបស់អ្នកជាមួ�ភាគីទីបីែនទយទៀត រមួមានអាជាញ ្របទបញញាត្តិ ទីភា្ន ក់ង្ររោ្ឋ

ភិបាលឬការអនុវត្តន៍ចបាប់ ែូចដែលបានអនុញ្ញា តឬតតមរូវយោ�ចបាប់ ។ 

យតើយ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកោ៉ាងែូចម្ត៉ាយចខ្ះយទៀត? 

យ�ើងតតរូវបានអនុញ្ញា ត ឬតតមរូវឲ្យដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងវ ិ្ ីដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពស្ធារណៈ និងសកម្មភាពចបាប់ ។ យ�ើងតតរូវដតមានលកខេខណ្ឌ ជាយតចើនយៅក្នុងចបាប់មុននឹង

យ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់យគាលបំណងទំាងយនះ ។ 

យ្វើតាមចបាប់

• យ�ើងយតបើតបាស់ ឬដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នក យបើចបាប់រែ្ឋ ឬសហព័ន្ធតតមរូវឲ្យយ្វើែូចយនះ ។

ជួ�ក្នុងវស័ិ�សុខភាពស្ធារណៈ និងបញ្ហា សុវតថាិភាព

យ�ើងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អាជាញ ្រសុខភាពស្ធារណៈ ឬទីភា្ន ក់ង្រដែលទទួលបានសិទិ្ធែនទយទៀតក្នុងស្ថា នភាពខ្ះ ែូចជា ៖ 

• បង្កា រជមងៃឺ

• ជួ�ក្នុងការយៅ្លិត្លតត�ប់មកវញិ

• រ�ការណ៍ពីតបតិកម្មមិនល្អរបស់ថា្ន ំ

• រ�ការណ៍ពីការសង្ស័�ក្នុងការរយំលាភបំោន តពយងើ�កយន្តើ� អំយពើហឹងសាក្នុងតគរួស្រ ឬបទឧតកិែ្ឋយៅក្នុងទីតំាងដ្ទំារបស់យ�ើង

• បង្កា រ ឬកាត់បនថា�ការគំរមកំដហង្ងៃន់្ងៃរែល់សុខភាព ឬសុវតថាិភាពនរណាមា្ន ក់

• ជួ�ក្នុងការតតរួតពិនិត្យតបព័ន្ធសុខភាព ែូចជាការយ្វើសវនកម្ម ឬការយស៊ើបអយងកាត 

• យ្វើតាមមុខង្រពិយសសរបស់រោ្ឋ ភិបាល ែូចជាយោធា សុវតថាិភាពជាតិ យសវាកម្មការោរតបធានា្ិបតី និងការបង្ហា ញពី មណ្ឌ លដកតតមរូវ

យ្្ើ�តបយៅនឹងសំយណើ បរច្ិាគសររីងគា និងជាលិកា

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកយែើម្ីជួ�ក្នុងការបរច្ិាគសររីងគា និងជាលិកា ។

យ្វើការជាមួ�អ្នកពិនិត្យសុខាភិបាល ឬតបធានយរៀបចំបុណ្យសព

• យ�ើងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�អ្នកវភិាគសព អ្នកពិនិត្យសុខាភិបាល ឬតបធានយរៀបចំបុណ្យសព ។

យោះស្ស្�សំណងរបស់អ្នកយ្វើការ

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់ការទាមទារសំណងអ្នកយ្វើការរបស់អ្នក ។

យ្្ើ�តបយៅនឹងបណ្តឹ ង និងសកម្មភាព្្ូវចបាប់យ្្សងៗ

• យ�ើងយតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកសតមាប់សកម្មភាព្្ូវចបាប់យ្្សងៗ ឬយែើម្ីយ្្ើ�តបយៅនឹងែីកាតុលាការ ឬរែ្ឋបាល ឬែំយណើ រការ្្ូវចបាប់យ្្សងយទៀត ។

• យ�ើងអាចដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួ�មនន្តីតបតិបត្តិចបាប់ដែលទទួលបានសិទិ្ធ ។

ជាមួ�ការអនុញ្ញា តជាលា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នក

• យបើយ�ើងចង់យតបើតបាស់ និងដចករដំលកព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមវ ិ្ ីដែលមិនមានយៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះ យ�ើងតតមរូវឲ្យទទួលបានការអនុញ្ញា តជាលា�លកខេណ៍អក្សររបស់អ្នកជាមុន

សិន ។
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សតមាប់ព័ត៌មាន សំណួរ ឬបណ្តឹ ងយ្្សងៗ

អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានបដនថាមអំពីការអនុវត្តភាពឯកជនគតមាងសុខភាពរបស់យ�ើង និងសិទិ្ធឯកជនរបស់អ្នកយោ�ទូរស័ព្ទយសវាកម្មសមាជិកនែគូសុខភាពតាមយលខទូរស័ព្ទ  

952-967-5000 យលខទូរស័ព្ទឥតគិតន្្ 800-883-2177 ឬ 952-883-5127 (TTY) ។ អ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានយនាះបានយៅយលើយគហទំព័រ healthpartners.com ។  

អ្នកក៏អាចទាក់ទងយៅបណា្ត ញទាន់យហតុការណ៍ HealthPartners Integrity និង Compliance តាមយលខទូរស័ព្ទ 1-866-444-3493 ។ 

យតើអ្នកជាអ្នកជមងៃឺនែគូសុខភាពដែរយទ?

សូមនិោ�មកពួកយ�ើងដែលយៅកដន្ងដ្ទំារបស់អ្នក យបើអ្នកមានសំណួរពីការអនុវត្តន៍ភាពឯកជនក្នុងការ្្តល់ការដ្ទំារបស់យ�ើង ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកពួកយ�ើងតាមរ�ៈទូរស័ព្ទ 

បណា្ត ញទាន់យហតុការណ៍ HealthPartners Integrity និង Compliance យលខ 1-866-444-3493 ឬ បណា្ត ញទាន់យហតុការណ៍ Park Nicollet យលខ  

1-855-246-PNHS (7647)  

អងគាការរបស់យ�ើង

កំណត់សមាគា ល់យនះអនុវត្តយលើអងគាការ និងអ្នក្្តល់យសវាកម្មរបស់យ�ើងទំាងអស់ * ៖

•  Amery Regional Medical Center and Clinics
•  Capitol View Transitional Care Center
•  Group Health Plan 
•  HealthPartners HealthPartners Administrators (ជាអ្នកចាត់ដចងការធានារ៉ាប់រងផ្្ទ ល់ខ្ួនគយតមាងសុខភាព)
•  HealthPartners Central Minnesota Clinics 
•  HealthPartners Dental Group and Clinics (រមួទំាងទន្តយពទ្យ WOW  យពទ្យយ្្មញ River Valley និងទន្តយពទ្យ Stenberg)
•  HealthPartners Hospice and Palliative Care 
•  HealthPartners Insurance Company
•  HealthPartners Medical Group and Clinics
•  Hudson Hospital & Clinics
•  Hutchinson Health
•  Integrated Home Care 
•  Lakeview Hospital
•  North Suburban Family Physicians 
•  Park Nicollet Clinic
•  Park Nicollet Health Care Products
•  Park Nicollet Institute (រមួទំាងមជ្ឈមណ្ឌ លជមងៃឺទឹកយនាមដ្្អមអន្តរជាត)
•  Park Nicollet Melrose Institute
•  Park Nicollet Methodist Hospital 
•  Physicians Neck & Back Clinics 
•  Regions Hospital 
•  RHSC 
•  RiverWay Clinics 
•  Stillwater Medical Group and Clinics
•  TRIA Orthopaedic Center
•  virtuwell®
•  Western Wisconsin Emergency Medical Services/Unity Ambulance 
•  Westfields Hospital
•  បុគគាលិកសុខាភិបាលដែល្្តល់យសវាកម្មយៅក្នុងអងគាការណាមួ�យៅក្នុងបញី្យនះ

•  កម្មវ ិ្ ី និងយសវាកម្មឯកយទសដែល្្តល់យោ�អងគាការណាមួ�យៅក្នុងបញី្យនះ

•  អ្នក្្តល់យសវាកម្ម ឬអ្នកចុះកុងតតាឯករជ្យដែលចូលរមួក្នុងការយរៀបចំការដ្ទំាសុខភាពយៅក្នុងមន្ទីរយពទ្យរបស់យ�ើង ។ 

* បញី្យនះអាចដតបតបរួលពីយពលមួ�យៅយពលមួ� ែូចដែលអងគាការយ�ើងដតបតបរួល និងលូតលាស់ ។ យ�ើងនឹងយ្វើបច្ុប្ន្នភាពបញី្យៅក្នុងកំណត់សមាគា ល់យនះដែលនឹងោក់យៅយលើយគហទំព័រ 

healthpartners.com ។
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ទំនួលខុសតតរូវរបស់យ�ើង

យ�ើងអនុវត្តតាមចបាប់សិទិ្ធសីុវលីសហព័ន្ធ។ យ�ើងមិនយរ ើសយអើង

យោ�ដ្្អកយលើមូលោ្ឋ នពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ 

យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ ពិការភាព ឬយភទយ�ើ�។ 

យ�ើងរមួបញូ្លមនុស្សតគប់របូ ឬមិនតបតពឹត្តចំយោះពួកយគយោ� 
ខុសៗគា្ន  យតោះដតពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ 

យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ ពិការភាព ឬយភទ 

រមួទំាងអត្តសញ្ញា ណ យ�នឌ័ររបស់ពួកយគយ�ើ�។

 •   យ�ើងជួ�មនុស្សពិការឱ្យតបាស្ស័�ទាក់ទងជាមួ�យ�ើង។ 

ការជួ�យនះគឺឥតគិតន្។្ វារមួទំាង៖

  •   អ្នកបកដតបភាស្សញ្ញា ដែលមានគុណវឌុ្ឍតគប់តគាន់

  •   ព័ត៌មានជាលា�លកខេណ៍អក្សរជាទតមង់យ ្្សងៗ 

ែូចជាទតមង់អក្សរពុម្្ព ំ អូឌី�៉ាូ និងជាយអ�ិចតតរូនិច 

ដែលអាចចូលយតបើបាន

 •   យ�ើង្្តល់យសវាកម្មយ ្្សងៗសតមាប់មនុស្សដែលមិនយចះ 

និោ�ភាស្អង់យគ្ស 

ឬអ្នកដែលពិបាកនិោ�ភាស្អង់យគ្ស។ 

យសវាកម្មទំាងយនះគឺឥតគិតន្។្ យសវាកម្មទំាងយនះរមួមាន៖

  •  អ្នកបកដតបដែលមានគុណវឌុ្ឍតគប់តគាន់

  •  ព័ត៌មានជាលា�លកខេណ៍អក្សរជាភាស្យ ្្សងៗ

សតមាប់ជំនួ�ភាស្ ឬការតបាស្ស័�ទាក់ទង៖

ទូរស័ព្ទយៅយលខ 1-800-883-2177 យបើអ្នកតតរូវការជំនួ�ភាស្ 

ឬការតបាស្ស័�ទាក់ទងែនទ។ (TTY: 711)

តបសិនយបើអ្នកមានសំណួរយ ្្សងៗអំពីយគាលការណ៍មិន 
យរ ើសយអើងរបស់យ�ើង៖
ចូរទាក់ទងអ្នកសតមបសតមរួលសិទ្ធសីុិវលិ តាមយលខ  
1-844-363-8732 ឬ 
integrityandcompliance@healthpartners.com។

យែើម្ីោក់ោក្យបណឹ្ងតវា៉ាពីភាពមិនសុខចិត្ត៖

តបសិនយបើអ្នកយជឿថា យ�ើងមិនបាន្ល់្យសវាកម្មទំាងយនះ 

ឬបានយរ ើសយអើងតបឆំ្ង អ្នកយតោះដតពូជស្សន៍ ពណ៌សម្ុរ 

យែើមកំយណើ តជាតិស្សន៍ អា�ុ ពិការភាព ឬ យភទរបស់អ្នក  

អ្នកអាចោក់បណឹ្ងស្រទុកខេយោ�ទាក់ទងអ្នក សតមបសតមរួល 

សិទ្ធសីុិវលិ តាមយលខ 1-844-363-8732, 

integrityandcompliance@healthpartners.com ឬ Civil Rights 

Coordinator, Office of Integrity and Compliance, MS 21103K, 

8170 33rd Ave S., Bloomington, MN 55425

អ្នកក៍អាចោក់បណ្តឹ ងសិទ្ធសីុិវលិជាមួ�តកសួងសុខាភិបាល 

និងយសវាមនុស្ស សហរែ្ឋអាយមរកិ 

ការោិល័�សតមាប់សិទ្ធសីុិវលិ ជាយអ�ិចតតរូនិច តាមរ�ៈ  

្ត្លបណ្តឹ ងរបស់ការោិល័�សតមាប់បណ្តឹ ងសីុវលិ 

ដែលអាចរកបានតាម 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

ឬតាមសំបុតតនតបសណី�៍ ឬ ទូរស័ព្ទយៅ៖
U.S. Department of Health and Human Services
Room 509F, HHH Building
200 Independence Avenue SW, Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

ພາສາລາວ (Laotian)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, 
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, 
ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev  
pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau  
1-800-883-2177. (TTY: 711)

Deutsch (German)
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 
kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Rufnummer: 1-800-883-2177. (TTY: 711)

យសចកី្ដ្ង្ការណ៍អំពីការមិនយរ ើសយអើងសតមាប់សមាជិកគយតមាងសុខភាព
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Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ  
trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  
1-800-883-2177. (TTY: 711)

 (Arabic) العربية 
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر 
لك بالمجان. اتصل برقم 2177-883-800-1 )رقم هاتف الصم والبكم 

.(711

繁體中文 (Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言
援助服務。請致電 1-800-883-2177. (TTY:711)

Français (French)
ATTENTION : Si vous parlez français, des services  
d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  
Appelez le 1-800-883-2177. (ATS: 711)

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, 
то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-800-883-2177. (телетайп: 711)

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 
이용하실 수 있습니다. 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Af Soomaali (Somali)
OGAYSIIS: Haddii aad ku hadasho afka soomaaliga, Waxaa 
kuu diyaar ah caawimaad xagga luqadda ah oo bilaash ah. 
Fadlan soo wac 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Tagalog (Tagalog)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Oroomiffa (Cushite [Oromo])
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila 
gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  
Bilbilaa 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Italiano (Italian)
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono 
disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare 
il numero 1-800-883-2177. (TTY: 711)

አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ 
ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር 
ይደውሉ 1-800-883-2177. (TTY: 711)

ภาษาไทย (Thai)

 

  

λληνικά (Greek)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται 
υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται 
δωρεάν. Καλέστε 1-800-883-2177. (TTY:711)

ខ ម្ែ រ (Mon- Khmer, Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ប្រើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ ម្ែ រ, 
បសវាជំនួយខ ្្នកភាសា បោយមិនគិតឈ្ នួល 
គឺអាចមានសំរា្រ់្រំបរ ើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ   
1-800-883-2177. (TTY: 711)

Diné Bizaad (Navajo)
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, 
saad bee áká’ánída’áwo’dęę’, t’áá jiik’eh, éí ná hóló, koji’ 
hódíílnih 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Deitsch (Pennsylvania Dutch)
Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht du mitaus 
Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch  
Schprooch. Ruf selli Nummer uff: 1-800-883-2177. (TTY: 711)

Ikirundi (Bantu – Kirundi)
ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa  
serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

Polski (Polish)
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać 
z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer  
1-800-883-2177. (TTY: 711)

Kiswahili (Swahili)
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza 
kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu  
1-800-883-2177. (TTY: 711)

हिदंी (Hindi)
ध्यान दें: ्हद आप हिदंी बोलत ेिैं तो आपके ललए मुफत में 
भयाषया सिया्तया सेवयाएं उपलब्ध िैं। 1-800-883-2177.  
(TTY: 711)

日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援
をご利用いただけます。1-800-883-2177（TTY: 711）
まで、お電話にてご連絡ください。

Shqip (Albanian)
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion 
shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. 
Telefononi në 1-800-883-2177. (TTY: 711)

नेपाली (Nepali)
ध्यान दिनुहोस:् तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको  
निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन 
गर्नुहोस् 1-800-883-2177 (टिटिवाइ: 711) 
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Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge  
jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

Norsk (Norwegian)
MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis 
språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

ગુજરાતી (Gujarati)
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ 
તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન ્કરો 1-800-883-2177 (TTY: 711).

Adamawa (Fulfulde)
MAANDO: To a waawi Adamawa, e woodi ballooji-ma 
to ekkitaaki wolde caahu. Noddu 1-800-883-2177.  
(TTY: 711)

(Urdu) اُرُدو
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہيں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت 

(TTY: 711) .1-800-883-2177 ميں دستياب ہيں ۔ کال کريں

Українська (Ukrainian)
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви 
можете звернутися до безкоштовної служби мовної 
підтримки. Телефонуйте за номером 1-800-883-2177. 
(телетайп: 711)


