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معلوماتك.
حقوقك.

مسؤولیاتنا.
إشعار ممارسات الخصوصیة  

.HealthPartners للمؤسسات  التي ھي جزء من

یصف ھذا اإلشعار كیف یتم استخدام المعلومات الطبیّة  الخاصة بك وإفشاؤھا وكیف یمكنك الوصول إلى ھذه المعلومات. 
یُرجى مراجعتھ بعنایة.

اعتباًرا من 17 نوفمبر 2018

ملخص

تتلّخص مھمتنا في تحسین الحالة الصحیّة والسالمة بالتعاون مع األفراد، والمرضى، والمجتمع. نرید أن نُشعرك بالدعم ونحیطك بالمعلومات في الرعایة 
والتغطیة. وھذا یشمل شرح كیفیة استخدامنا للمعلومات وإدارتھا، مع توضیح لحقوقك واختیاراتك ذات الصلة بھذه المعلومات.

الخصوصیة موضوع معقد. نعلم أّن األمر محیّر، خاصة عند تطبیق قوانین فیدرالیة وأخرى خاصة بمقاطعات مختلفة. نثّمن الثقة التي أولیتنا إیاھا باختیارك 
لنا كوجھة للعالج، والرعایة، والتغطیة. وإننا نأمل أن یساعدك ملخص الحقوق واالختیارات والمسؤولیات الذي یفّصل كیفیة استخدامنا لمعلوماتك ومشاركتھا 

في فھم كیف أننا نلتزم بالقانون ونُثّمن غالیًا ثقتك فینا.

معلوماتك
تجدر اإلشارة إلى أنھ عندما نستخدم عبارة ”معلوماتك“، في ھذا اإلشعار، فإننا نُشیر إلى المعلومات التي تُعّرفك أنت باعتبارك عضو خطة صحیة سابقًا أو 

حالیًا، وترتبط بطبیعة وضعك الصحي أو حالتك أو بخدمات الرعایة الصحیّة الخاصة بك أو بالدفعة المالیة أو بالتغطیة لھذه الخدمات. ویشمل معلومات 
التغطیة والمطالبات، والمعلومات الصحیة، مثل التشخیص والخدمات التي تلقیتھا. ویشمل المعلومات الدیموغرافیة، مثل اسمك، وعنوانك، ورقم الھاتف 

وتاریخ المیالد. ویشمل المعلومات المستقاة منك أو نتیجة لقیامك بأعمال تجاریة معنا، أو مع الشركات التابعة لنا أو اآلخرین، مثل معلومات الدفع والمطالبات 
وقرارات التغطیة واإلحاالت والموافقات المسبقة والتسجیل.

مع العلم أنھ إذا كنت عضًوا في خطة تأمین شخصیّة یوفرھا صاحب العمل، فإن معظم معلومات ممارسات خصوصیة خطة حالتك الصحیّة سترد إلیك عبر 
صاحب العمل. یُرجى مراجعة ھذه األمر مع صاحب العمل لتضع یدیك على تلك المعلومات. ال یُطبق علیك ُجّل ما في ھذا اإلشعار وذلك باعتبارك عضًوا 

مؤمنًا علیھ ذاتیًا. ولكن في حالة إدارة خطتك المؤمنة ذاتیًا من قِبل HealthPartners Administrators, Inc.، سیتم تطبیق أجزاء من ھذا اإلشعار المعني بكیفیة 
إدارة HealthPartners لخطتك - على وجھ الخصوص المعلومات عن: 

•  ”معلوماتك“ 
•  كیفیة تأمین معلوماتك (ضمن ”مسؤولیاتنا“) 

•  بحث السوق (ضمن ”خیاراتك“)
•  ”إلدارة خطتك“ (ضمن ”كیف نستخدم بالضبط معلوماتك ونشاركھا“؟)

حقوقك كعضو خطة صحیة

عندما یتعلق األمر بالمعلومات والخصوصیة، فلدیك حقوق ھامة بموجب القانون الفیدرالي والخاص بالوالیة. یشرح ھذا القسم تلك الحقوق. اطرح علینا ما 
یجول في خاطرك من أسئلة وسنوافیك بالشرح، بما في ذلك إمكانیة إرسال طلبك مكتوبًا.
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لدیك الحق الكامل في:

الحصول على نسخة ورقیة أو إلكترونیة من معلوماتك
 یمكنك طلب رؤیة أو الحصول على نسخة ورقیة أو إلكترونیة من معلوماتك. • 
سنوفّر نسخة أو ملخًصا بمعلوماتك في أسرع ما یمكن. • 
 إذا كانت ھناك أي سجالت ال یمكننا مشاركتھا أو نقیّد الوصول إلیھا، فسنساعدك في فھم السبب من وراء ذلك.• 

اطلب منا تصحیح معلوماتك
 یمكنك أن تطلب منّا تصحیح معلوماتك إذا ما أعلمتنا بما یؤید اعتقادك بأنھا غیر صحیحة أو غیر مكتملة. • 
 قد نرد على طلبك بـ ”ال“، ولكننا سنعلمك السبب كتابة في أقرب وقت ممكن. وفي ھذه الحالة، یمكنك أن تطلب منا االحتفاظ بنسخة من اعتراضك • 

(بیان مكتوب توفره لنا) جنبًا إلى جنب مع سجالتك.

اطلب منا تقیید ما نستخدمھ أو نشاركھ من معلومات
 یمكنك أن تطلب منا عدم استخدام معلوماتك أو مشاركتھا. سنأخذ طلبك في عین االعتبار، إال أننا قد نرد علیھ بـ ”ال“ إذا ظھر لطلبك تأثیر على • 

قدرتنا على توفیر الرعایة والخدمة لك أو إذا لم نتمّكن من إجراء التغییر في أنظمتنا.

طلب االتصاالت السریة
یحق لك أن تطلب منا أن نتصل بك بطریقة معیّنة (على سبیل المثال، عبر ھاتف المنزل أو المكتب) أو بإرسال برید إلى عنوان آخر. • 
سنبذل قصارى جھدنا في تلبیة احتیاجاتك.  ینبغي أن نوافق على طلبك، إذا ما أعلمتنا أنك ستكون على خطر عند عدم االلتزام بھ. • 

الحصول على قائمة بمن تلقى معلوماتك
 یحق لك أن تطلب قائمة (”محاسبة“) بعدد المرات التي شاركنا فیھا معلوماتك بعیًدا عن المؤسسات أو األفراد، وقائمة بمن تمت المشاركة معھم، • 

واألسباب.
 سنعضد طلبك قائمة بجمیع المرات التي شاركنا فیھا معلوماتك، بخالف المرات التي كانت تتعلق بعالجك، والدفعات المالیة لعالجك أو عملیات • 

الرعایة الصحیة، ومرات معیّنة أخرى عندما صرحنا فیھا بمعلوماتك (مثل إذا ما طلبت منا مشاركتھا وفي المخالصات التي أعلمناك عنھا مسبقًا). 

الحصول على نسخة من ھذا اإلشعار
 یمكنك طلب نسخة ورقیة من ھذا اإلشعار في أي وقت. سنوفّرھا لك على الفور.• 
 • www.healthpartners.com/optout یتوفر ھذا اإلشعار على

أرسل شكوى إذا كنت ترى أن حقوق خصوصیتك قد إنتُھكت
 یحق لك أن ترسل لنا مباشرة شكواك إذا كنت ترى أن حقوق خصوصیتك قد انتھكت وذلك باالتصال بنا عن طریق استخدام المعلومات الواردة في • 

الصفحة األخیرة من ھذا اإلشعار.
 یمكنك أیًضا أن تحرر شكواك عبر مكتب وزارة الصحة األمریكیة والخدمات البشریة للحقوق المدنیة واعثر على معلومات االتصال على• 

.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

لن نتخذ أي إجراء عقابي ضدك بسبب تقدیم شكوى.• 

اختیاراتك

یتاح لك في بعض المواقف خیارات إضافیة عن كیفیة استخدامنا لمعلوماتك ومشاركتھا. إذا كنت تفّضل أیّا من المواقف الموّضحة أدناه، فرجاًء أعلمنا بذلك. 
أعلمنا بما تطلبھ منا، وسنتّبع تعلیماتك ونلتزم بالقانون في نفس الوقت.

یحق لك أن تعلمنا بأال نقوم باآلتي:

 مشاركة معلوماتك مع عائلتك أو األصدقاء المقربین أو اآلخرین المشتركین في الرعایة أو في الدفع مقابل الرعایة.• 
 االتصال بك لزیادة األموال لدعم مھمتنا. مشاركة معلوماتك مع اآلخرین لألبحاث الصحیة. (ال یزال بإمكاننا استخدام معلوماتك في البحث الخاص بنا • 

طالما كان ذلك تحت مظلة القانون.)
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 مشاركة المعلومات مع باحثي األسواق الذین یجمعنا بھم تعاقد ولكنھم غیر تابعین لنا.  إذا كنت تود إبداء الرفض لھذا األمر، یمكنك ملء النموذج • 
المنشور على healthpartners.com أو االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 5000-883-952 أو على الرقم المجاني2177-883-800  أو على 

الھاتف النصّي على الرقم 5127-883-952. مع أنھ قد ال تزال ھناك احتمالیة االتصال بك مباشرة من قِبل HealthPartners  أو الشركات التابعة لھا 
بخصوص بحوث السوق؛ أو عن طریق اآلخرین، إذا كنت مطلوبًا بموجب القانون أو من أجل أغراض االعتماد إلجراء استطالعات للرأي بشأن 

الجودة ورضا العضو.   

ینبغي أن نحصل على إذن كتابي منك قبل اآلتي:

استخدام معلوماتك ومشاركتھا للتسویق لخدمات أو منتجات مؤسسة أخرى.• 
 استخدام معلوماتك ومشاركتھا للتسویق للخدمات والمنتجات الخاصة بنا، أو في حالة وجود مؤسسة أخرى تدفع لنا مقابالً مادیًا للقیام بذلك أو إذا كانت • 

المنتجات أو الخدمات غیر ذات صلة بالرعایة الصحیة. 
بیع أو تأجیر معلوماتك لمؤسسة أخرى.• 

مسؤولیاتنا

نحمي معلوماتك ألن خصوصیتك ھامة لنا، وألنھ القانون الذي یجب أن نلتزم بھ.
 ینبغي أن نتّبع المسؤولیات وممارسات الخصوصیة الموضحة في ھذا اإلشعار.• 
 • .healthpartners.com ینبغي علینا أن نتیح ھذا اإلشعار لك بمجرد أن تصبح عضًوا وینبغي علینا أیًضا نشره على الموقع 
 یمكننا أن نغیّر ھذا اإلشعار، وسیتم تطبیق التغییرات على جمیع المعلومات التي لدینا عنك. في حالة إجراء تغییرات ھامة، سننشر اإلشعار الجدید عبر • 

اإلنترنت وسنرسل لك رسالة إلكترونیة بالمعلومات الخاصة بھذا الشأن.  
سنعلمك على الفور فور حدوث خرق (استخدام غیر مصّرح بھ أو مشاركة) یعرض خصوصیة معلوماتك للخطر.• 
 لن نستخدم معلوماتك أو نشاركھا بطریقة تختلف عما تم تغطیتھ من قِبل ھذا اإلشعار، إال إذا أعلمتنا كتابة بالسماح بذلك. یحق لك أن تغیّر رأیك في أي • 

وقت. أعلمنا كتابة إذا كنت ترید تغییر رأیك. 
 عندما یحتّم علینا القانون الحصول على إذن منك كتابة قبل استخدام معلوماتك أو مشاركتھا، سنقوم بذلك. • 
 لن نستخدم معلوماتك العامة لتقریر ما إذا كنا سنوفر لك تغطیة وسعًرا لھذه التغطیة أم ال.• 
 نحمي معلوماتك. نتیح لطاقم الموظفین وآلخرین الوصول إلى معلوماتك، ولكن وفقًا للحد المطلوب فیھ تلك المعلومات إلدارة المیزات والخطة • 

الصحیة، مع االلتزام بمتطلبات االعتماد أو المتطلبات القانونیة أو ما یتیحھ القانون بطریقة أخرى.  نستخدم أدوات حمایة مادیة وإلكترونیة وإداریة 
تم تصمیمھا لحمایة معلوماتك ومنع الوصول غیر المصّرح بھ إلیھا.

كیف نقوم باستخدام معلوماتك ومشاركتھا بالضبط؟  
نستخدم معلوماتك ونشاركھا تماًما بالطرق اآلتیة:

لعالجك (العالج)
نستخدم معلوماتك ونشاركھا في دورة عالجك، وإلنشاء تجربة رعایة آمنة وأكثر تنسیقًا لك. 

مثال:  یرسل لنا طبیبك المعالج معلومات عن تشخیصك وخطة العالج حتى یتسنى لنا المساعدة في الترتیب للخدمات اإلضافیة.    

یُرجى مالحظة أننا لسنا بحاجة إلى الحصول على إذن منك لمشاركة معلوماتك في حالة الطوارئ الطبیّة إذا لم تستطع أن تمنحنا ھذا اإلذن بسبب حالتك. 
أیًضا، ال تحتاج المؤسسات التي یغطیھا ھذا اإلشعار إلى الحصول على إذن منك لمشاركة معلوماتك مع بعضھا البعض، طالما كانت تُستخدم في غرض 

مسموح بھ.

للدفع مقابل الخدمات (الدفع)
یمكننا استخدام المعلومات ومشاركتھا للدفع لموفري الخدمات واآلخرین مقابل الرعایة التي تتلقاھا.  

مثال: یمكن أن نتصل بموفر الخدمة لدیك لتنسیق مخصصاتك وللتأكید على األھلیة والتغطیة.

إلدارة المؤسسة (عملیات الرعایة الصحیة)
نستخدم معلوماتك ونشاركھا لتحسین جودة الرعایة والخبرة الخاصة بك، وإلدارة عملیاتنا.     

مثال: نستخدم معلوماتك وننشرھا لنعلمك بمزایا الخطة أو العالج أو البدائل أو الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحالة الصحیة.
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إلدارة خطتك
یمكننا كموفرین لخّطة رعایة صحیة توفّر مزایا مؤمنة كلیًا لخطة رعایة صحیة جماعیة أو تساعد في إدارة المخصصات لخطة رعایة صحیة جماعیة مؤمنة 
ذاتیًا، إذا ما ُطلب ذلك، مشاركة معلومات محدودة مع متعھد خطة الرعایة الصحیة الجماعیة، ألغراض إدارة الخطة، إذا تم تلبیة متطلبات خصوصیة معیّنة.   

مثال:  بالنسبة إلحدى الخطط المؤمنة كلیًا، قد نشارك إحصاءات معیّنة مع صاحب العمل لنوّضح لھ األقساط التي نحصلھا.

قد نشارك معلوماتك مع المؤسسات التابعة لنا (والتي تعرف أیًضا بالمؤسسات ذات الصلة) التي تساعدنا في إدارة خطة الرعایة الصحیة التي نطبقھا.  قد 
نشارك أیًضا معلوماتك مع أطراف خارجیة غیر تابعة لنا (لیست ذات صلة) والتي یربطنا بھم تعاقد لتوفیر منتجات معیّنة أو خدمات نیابة عنا. نسمیھم في 
العادة ”شركاء العمل“. یتعیّن على ”شركاء العمل“ بموجب القانون حمایة معلوماتك بنفس طریقة حمیاتنا لھا. ومن بین الوظائف التي ینفذھا ”شركاء العمل“ 

نیابة عنا ھي خدمات إدارة الحالة وأنشطة دفع معیّنة. قد نقوم أیًضا بمشاركة معلومات شخصیة مع أطراف خارجیة أخرى، من بینھا سلطات التنظیم أو 
الھیئات الحكومیة أو سلطة تنفیذ القانون، وفقًا لما یسمح بھ القانون أو یلزمھ. 

ما ھي األوجھ األخرى التي نستخدم معلوماتك فیھا ونشاركھا؟ 
یخّول لنا أو یُطلب منا مشاركة معلوماتك بالطرق األخرى ذات الصلة باألنشطة القانونیة والصحة العامة. ینبغي تلبیة العدید من الشروط الواردة في القانون 

قبل أن نتمّكن من مشاركة معلوماتك لھذه األغراض. 

االلتزام بالقانون
 نستخدم معلوماتك ونشاركھا إذا أقّر القانون الفیدرالي وقانون الوالیة ذلك.• 

المساعدة في قضایا السالمة والصحة العامة
نشارك معلوماتك مع سلطات الصحة العامة أو ھیئات أخرى مصّرح لھا وذلك في مواقف معیّنة منھا: 

 منع مرض• 
 المساعدة في تنویھات إعادة المنتج إلى المصدر• 
 إرسال تقریر عن التفاعالت الضارة لألدویة• 
إرسال تقریر عن إساءة استخدام مشكوك فیھا أو إھمال أو عنف عائلي أو جرائم في مواقع الرعایة• 
 منع أو تقلیل أي تھدید خطیر على سالمة أو صحة أي فرد• 
 المساعدة في مراقبة النظام الصحي، مثل المراجعات أو التحقیقات• 
 االلتزام بوظائف الحكومة الخاصة، مثل الخدمات العسكریة أو األمن القومي أو خدمات الحمایة الرئاسیة واإلفشاءات إلى ھیئات التصحیح.• 

الرد على طلبات التبرع باألعضاء واألنسجة
 نستخدم معلوماتك ونشاركھا للمساعدة في التبرع باألعضاء واألنسجة.• 

العمل مع الطبیب الشرعي أو متعھد الجنازة
نشارك معلوماتك مع المحقق في أسباب الوفاة أو الطبیب الشرعي أو متعھد الجنازة.• 

تناول تعویض العمال
 نستخدم معلوماتك ونشاركھا لمطالبات تعویض العمال لدیك• 

الرد على اإلجراءات القانونیة والدعاوى القضائیة
 نستخدم معلوماتك ونشاركھا لتخدم اإلجراءات القانونیة أو في الرد على محكمة أو أمر إداري أو في أي معالجة قانونیة أخرى.• 
یمكننا مشاركة معلوماتك مع سلطات تنفیذ القانون المخّول لھا.• 

بواسطة إذن كتابي
 إذا ما أردنا استخدام معلوماتك ومشاركتھا بطریقة ال یغطیھا ھذا اإلشعار، فنحن مطالبون أن نحصل منك على إذن كتابي أوالً.• 
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لمزید من المعلومات أو األسئلة أو للشكاوى

یمكنك أن تحصل على مزید من المعلومات عن ممارسات الخصوصیة لخطة الرعایة الصحیة لدینا وعن حقوق الخصوصیة المتاحة لك باالتصال بـ ”خدمات 
أعضاء HealthPartners“ على الرقم 5000-967-952 أو الرقم المجاني على 2177-883-800 أو على 5127-883-952 (الھاتف النصّي).  یمكنك أیًضا أن 
 “HealthPartners یمكنك أیًضا االتصال بالخط الساخن ”لاللتزام والنزاھة لـ  .healthpartners.com تعثر على تلك المعلومات عبر اإلنترنت على الموقع

على الرقم 1-866-444-3493. 

ھل أنت أیًضا مقیّد كمریض لدى HealthPartners؟

یُرجى التحّدث إلینا من المكان الذي تتلقى عبره الخدمة إذا كانت لدیك أّي أسئلة عن ممارسات خصوصیة تقدیم الرعایة. یمكنك أیًضا االتصال بنا عبر الھاتف:

الخط الساخن ”لاللتزام والنزاھة لـ HealthPartners“ على الرقم 3493-444-866-1 أو الخط الساخن لـ Park Nicollet على الرقم 
  1-855-246-PNHS (7647) 

مؤسستنا
یسري ھذا اإلشعار على جمیع المؤسسات وموفري الخدمات*:

 •Amery Hospital and Clinics
 •Capitol View Transitional Care Center
 • Group Health Plan
 •HealthPartners Administrators (as the administrator of self-insured health plans
 •HealthPartners Dental Group and Clinics (including Three Rivers Dental Care and Three Rivers Orthodontics
 •HealthPartners Hospice and Palliative Care
 •HealthPartners Insurance Company
 •HealthPartners Medical Group and Clinics
 •Hudson Hospital & Clinic
 •Hutchinson Health
 •Lakeview Hospital
 •North Suburban Family Physicians
 •Olivia Hospital & Clinics
 •Park Nicollet Clinic
 •Park Nicollet Health Care Products
 •Park Nicollet Melrose Center
 •Park Nicollet Methodist Hospital
 •Regions Hospital
 •RHSC
 •Riverway Clinics
 •TRIA Orthopaedic Centers and Clinics
 •®virtuwell
 •Westfields Hospital & Clinic
الطاقم الطبي الذي یقدم الخدمات في أّيٍ من المؤسسات ضمن ھذه القائمة• 
الخدمات والبرامج المتخصصة التي تقدمھا أي مؤسسة في القائمة• 
 الموفرین المستقلون والمتعاقدون الذین یشاركون في ترتیبات الرعایة الصحیة التي تنظمھا المستشفیات الخاصة بنا. • 

اعتباًرا من 6/1/2022
.healthpartners.com قد تتغیّر ھذه القائمة من وقت آلخر بتغیر مؤسستنا ونموھا. سنحدث القائمة في اإلشعار المنشور على الموقع *
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بیان منع التمییز ألعضاء البرامج الصحیة

مسؤولیاتنا:
إننا نلتزم بقوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة. إننا ال نمیز على أساس العرق 
أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس. نحن ال نستبعد 

األشخاص أو نتعامل معھم بشكل مختلف بسبب عرقھم أو لونھم أو أصلھم 
القومي أو عمرھم أو إعاقتھم أو جنسھم، بما في ذلك الھویة الجنسیة.

•  إننا نساعد ذوي اإلعاقة على التواصل معنا. ھذه المساعدة مجانیة. 
إنھا تشمل:

مترجمو لغة إشارة مؤھلون  •
•  معلومات مكتوبة بتنسیقات أخرى، مثل طباعة بأحرف كبیرة 

وصوتیات وتنسیقات إلكترونیة سھلة الوصول إلیھا

•  إننا نقدم خدمات لألشخاص الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة أو الذین ال 
یشعرون بالراحة عند التحدث باإلنجلیزیة. ھذه الخدمات مجانیة. ومنھا:

مترجمون مؤھلون  •
معلومات مكتوبة بلغات أخرى  •

للمساعدة الخاصة باللغات أو التواصل:
اتصل بالرقم 2177 -883 -800 -1 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة خاصة باللغة 

(TTY: 711) .أو أي مساعدة أخرى متعلقة بالتواصل

إذا كانت لدیك أسئلة بشأن سیاستنا الخاصة بمنع التمییز:
اتصل بُمنِسّق الحقوق المدنیة على الرقم 8732 -363 -844 -1 أو 

 .integrityandcompliance@healthpartners.com

لتقدیم شكوى:
إذا كنت تعتقد أننا لم نقدم ھذه الخدمات أو أنك تعرضت للتمییزضدك بسبب عرقك 

أو لونك أو أصلك القومي أو عمرك أو إعاقتك أو جنسك، فیمكنك تقدیم شكوى 
من خالل االتصال بُمنِسّق الحقوق المدنیة على الرقم 8732 -363 -844 -1، 

integrityandcomptiance@healthpartners.com، أو بُمنِسّق الحقوق 
المدنیة، مكتب النزاھة واالمتثال،

 (Office of Integrity and Compliance)
.MS 21103K, 8170 33rd Ave S., Bloomington, MN 55425

یمكنك أیًضا تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة لدى
 ,U.S. Department of Health and Human Services

Office of Civil Rights, إلكترونیًا من خالل بوابة شكاوى مكتب 
الحقوق المدنیة، المتاحة على

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو
عن طریق البرید أو الھاتف على:

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)

Hmoob (Hmong)

Tiếng Việt (Vietnamese)

(Chinese)

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

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)

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)

1-800-883-2177. (TTY: 711)

Deutsch (German)

(Arabic)

Français (French)

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

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

711
           :

   .    1-800-883-2177)

 

:   

(Laotian)

1-800-883-2177. (TTY: 711)

: , 

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

(Korean)

1-800-883-2177. (TTY: 711)
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Oromiffa (Cushite [Oromo])

(Amharic)

unD (Karen)

(Mon-Khmer, Cambodian)

Deitsch (Pennsylvanian Dutch)

Polski (Polish)

Shqip (Albanian)

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)

(Hindi)

(Gujarati)

(Urdu)

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oromiffa, tajaajila 
gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

1-800-883-2177. ( 711)

1-800-883-2177. 
(TTY: 711)

1-800-883-2177. (TTY: 711)
(TTY: 711)

1-800-883-2177

1-800-883-2177 ( 711)

1-800-883-2177. (TTY: 711)

.(TTY: 711) 1-800-883-2177

1-800-883-2177. (TTY: 711)

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

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

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

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge 
jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 
1-800-883-2177. (TTY: 711)

 
:        

       

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXA
AwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRIAud;

 :            
     

:     ,  :   
       . 

             :  
      

Italiano (Italian)

(Thai)

ελληνικά (Greek)

Ikirundi  (Bantu – Kirundi)

Kiswahili  (Swahili)

(Japanese)

(Nepali)

Norsk  (Norwegian)

Adamawa  (Fulfulde, Sudanic)

Українська  (Ukranian)

1-800-883-2177. (TTY: 711)

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)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας 
βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες 
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 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)     

˛ ˛´ ´

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

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

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

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

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