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TÓM TẮT
Nhiệm vụ của chúng tôi là cùng hợp tác với các hội viên, 
bệnh nhân và cộng đồng chúng ta để nâng cao sức khỏe 
thể chất và tinh thần. Chúng tôi muốn quý vị biết quý vị 
luôn được ủng hộ giúp đỡ và có đầy đủ thông tin về việc 
chăm sóc và bảo hiểm của quý vị. Điều này bao gồm giải 
thích cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý thông tin 
của quý vị, và các quyền và lựa chọn của quý vị liên quan 
tới thông tin đó.
Bảo vệ thông tin riêng tư là vấn đề phức tạp. Chúng tôi 
biết điều đó có thể khó hiểu, đặc biệt là khi có nhiều luật 
tiểu bang và liên bang khác nhau. Chúng tôi trân trọng 
sự tín nhiệm của quý vị khi chọn chúng tôi làm nơi điều 
trị, chăm sóc sức khỏe, và bảo hiểm. Hy vọng tài liệu tóm 
lược về các quyền và lựa chọn của quý vị, cũng như trách 
nhiệm của chúng tôi trong việc sử dụng và chia sẻ thông 
tin của quý vị, sẽ giúp quý vị hiểu chúng tôi tuân thủ luật 
pháp và coi trọng sự tín nhiệm của quý vị như thế nào.

THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ
Trong thông báo này, khi dùng từ “thông tin của quý vị”, 
chúng tôi muốn nói tới thông tin nhận dạng quý vị, với tư 
cách là hội viên cũ hoặc hội viên hiện tại của chương trình 
sức khỏe, và liên quan tới sức khỏe hoặc chứng bệnh của 
quý vị, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, việc chi 
trả, hoặc bảo hiểm cho các dịch vụ đó. Thông tin này bao 
gồm yêu cầu trả bảo hiểm, thông tin về phạm vi bảo hiểm, 
và thông tin sức khỏe, chẳng hạn như kết quả chẩn đoán 
và các dịch vụ mà quý vị nhận được. Thông tin này bao 
gồm cả thông tin nhân khẩu, chẳng hạn như tên, địa chỉ, 
số điện thoại, và ngày tháng năm sinh của quý vị. 



3

CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ VỚI TƯ CÁCH 
LÀ BỆNH NHÂN CỦA CHÚNG TÔI

Về thông tin và việc bảo vệ thông tin riêng tư của quý 
vị, quý vị có các quyền quan trọng theo luật pháp 
tiểu bang và liên bang. Mục này giải thích về các quyền 
đó. Hãy hỏi chúng tôi về các quyền này, chúng tôi sẽ giải 
thích thủ tục, trong đó bao gồm cả trường hợp nếu quý vị 
cần gửi yêu cầu bằng văn bản.

Quý vị có quyền:
Nhận được thông tin của quý vị qua mạng điện 
tử hoặc trên giấy 
• Quý vị có thể đề nghị xem hoặc nhận thông tin của 

quý vị qua mạng điện tử hoặc trên giấy. 
• Chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao hoặc một bản 

tóm tắt về thông tin của quý vị nhanh nhất ở mức có 
thể được. 

• Nếu có hồ sơ mà chúng tôi không thể chia sẻ hoặc 
nếu chúng tôi hạn chế việc xem hồ sơ đó, chúng tôi 
sẽ giúp quý vị hiểu lý do tại sao.

Đề nghị chúng tôi hiệu chỉnh thông tin của 
quý vị
• Quý vị có thể đề nghị chúng tôi hiệu chỉnh thông tin 

của quý vị nếu quý vị cho chúng tôi biết lý do tại sao 
quý vị lại nghĩ rằng thông tin đó là không đúng hoặc 
không đầy đủ. 

• Chúng tôi có thể “từ chối” yêu cầu của quý vị, tuy 
nhiên chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do bằng văn 
bản trong thời gian nhanh nhất có thể được. Trong 
trường hợp đó, quý vị có thể đề nghị chúng tôi lưu 
một bản sao ý kiến bất đồng của quý vị (tờ trình bày 
mà quý vị đưa cho chúng tôi) trong hồ sơ của quý vị.

Đề nghị chúng tôi giới hạn thông tin mà chúng 
tôi sử dụng hoặc chia sẻ
• Quý vị có thể đề nghị chúng tôi không sử dụng hoặc 

chia sẻ thông tin của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn cân 
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nhắc yêu cầu của quý vị, nhưng chúng tôi có thể từ 
chối nếu việc đó sẽ ảnh hưởng tới khả năng chăm 
sóc chữa trị, hoặc khả năng cung cấp dịch vụ cho 
quý vị, nếu chúng tôi không thể thực hiện thay đổi đó 
trong hệ thống của chúng tôi.

• Nếu quý vị trả toàn bộ số tiền cho một dịch vụ hoặc 
vật dụng nào đó, khi làm thủ tục vào y viện, quý vị có 
thể đề nghị chúng tôi không chia sẻ thông tin về vật 
dụng hoặc dịch vụ đó với chương trình sức khỏe của 
quý vị. Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của quý vị, trừ 
khi luật pháp yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin đó 
với chương trình sức khỏe của quý vị.

Yêu cầu liên lạc kín đáo
• Quý vị có thể đề nghị chúng tôi liên lạc với quý vị 

theo một cách nhất định (ví dụ qua số điện thoại nhà 
hoặc số điện thoại tại sở làm) hoặc gửi thư tới một 
địa chỉ khác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp 
ứng nhu cầu của quý vị. 

Có được danh sách những ai nhận được thông 
tin của quý vị
• Quý vị có thể đề nghị cung cấp một danh sách 

(“danh sách liệt kê”) của những lần chúng tôi đã chia 
sẻ thông tin của quý vị với các tổ chức hoặc cá nhân 
bên ngoài, và lý do.

• Chúng tôi sẽ ghi tất cả những lần chúng tôi chia sẻ 
thông tin của quý vị, trừ trường hợp thông tin đó là về 
điều trị, chi trả cho việc điều trị hoặc các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe, và một số trường hợp khác khi 
chúng tôi tiết lộ thông tin của quý vị (chẳng hạn như 
quý vị đề nghị chúng tôi chia sẻ thông tin đó và các 
trường hợp tiết lộ mà chúng tôi đã thông báo cho 
quý vị biết. 

Có được một bản sao của thông báo này
• Quý vị có thể đề nghị cung cấp một bản sao trên giấy 

của thông báo này vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ 
cung cấp ngay cho quý vị.
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• Thông báo này cũng có trên website 
healthpartners.com và được niêm yết tại tất cả các 
cơ sở y tế của chúng tôi.

Gửi khiếu nại nếu quý vị cảm thấy các quyền 
giữ kín thông tin riêng tư của quý vị đã bị 
vi phạm
• Quý vị có thể khiếu nại trực tiếp với chúng tôi nếu 

quý vị thấy chúng tôi đã vi phạm quyền bảo vệ thông 
tin riêng tư của quý vị bằng cách liên lạc với chúng tôi 
qua địa chỉ ghi ở trang cuối cùng của thông báo này.

• Quý vị cũng có thể khiếu nại với Văn Phòng 
Dân Quyền, Sở Y Tế và Nhân Vụ Hoa Kỳ. 
Tìm thông tin liên lạc trên website 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.

• Chúng tôi sẽ không trả đũa quý vị vì đã khiếu nại.

CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Trong một số trường hợp, quý vị có các lựa chọn 
khác về cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ 
thông tin của quý vị. Nếu quý vị có ưu tiên trong các 
trường hợp nói dưới đây, vui lòng cho chúng tôi biết. 
Cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi làm gì, và chúng 
tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của quý vị miễn là không trái luật.
Quý vị có thể đề nghị chúng tôi không:
• Chia sẻ thông tin của quý vị với gia đình của quý vị, 

bạn bè thân thiết, hoặc những người khác liên quan 
tới việc chăm sóc chữa trị.

• Đưa quý vị vào danh mục bệnh nhân của chúng tôi 
khi quý vị nhập viện vào một trong các bệnh viện của 
chúng tôi.

• Liên lạc với quý vị để gây quỹ hỗ trợ cho nhiệm vụ 
của chúng tôi.

• Chia sẻ thông tin với những người khác cho mục 
đích nghiên cứu sức khỏe. (Chúng tôi vẫn có thể 
sử dụng thông tin của quý vị cho hoạt động nghiên 
cứu riêng của chúng tôi, miễn là chúng tôi tuân thủ 
luật pháp.)
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Chúng tôi phải có được giấy cho phép của quý vị 
trước khi:
• Sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị để tiếp thị 

các sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức khác
• Sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị để tiếp thị 

các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính chúng tôi, nếu 
các tổ chức khác trả thù lao cho chúng tôi làm việc 
đó hoặc nếu các sản phẩm dịch vụ đó không liên 
quan tới sức khỏe. 

• Bán hoặc cho thuê thông tin của quý vị cho tổ 
chức khác.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị vì sự riêng tư của 
quý vị là rất quan trọng với chúng tôi, và vì đó là qui định 
của luật pháp.
• Chúng tôi phải tuân thủ các trách nhiệm đó và các 

phương thức bảo vệ thông tin riêng tư trình bày trong 
thông báo này.

• Chúng tôi phải cung cấp thông báo này cho quý vị tại 
các cơ sở chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi và trên 
website healthpartners.com.

• Chúng tôi có thể thay đổi thông báo này, và các thay 
đổi đó sẽ áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng 
tôi có về quý vị. Nếu có các thay đổi quan trọng, 
chúng tôi sẽ niêm yết thông báo mới tại các cơ sở 
chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi và trên mạng 
trực tuyến.

• Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị nếu có 
trường hợp vi phạm (sử dụng hoặc tiết lộ thông tin 
trái phép) có thể làm lộ thông tin riêng tư của quý vị. 

• Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin 
của quý vị trừ khi được quy định trong thông báo này, 
trừ khi quý vị có văn bản đồng ý cho chúng tôi làm 
như vậy. Quý vị có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Gửi giấy 
thông báo cho chúng tôi nếu quý vị đổi ý. 

• Khi luật pháp yêu cầu chúng tôi phải có được giấy 
cho phép của quý vị trước khi sử dụng hoặc chia sẻ 
thông tin của quý vị, chúng tôi sẽ làm như vậy. 
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• Chúng tôi sẽ xin phép quý vị việc này khi quý vị khám 
chữa trị lần đầu tiên và thi thoảng sau đó. Qua đó 
chúng tôi có thể sắp xếp hiệu quả hơn việc chăm sóc 
chữa trị, chi trả cho việc chăm sóc chữa trị, của quý 
vị, và các hoạt động của chúng tôi như trình bày dưới 
đây. Nếu quý vị không muốn cho phép, thì chúng tôi 
không thể gửi hóa đơn yêu cầu chương trình sức 
khỏe của quý vị trả tiền cho các dịch vụ của quý vị và 
có thể cần phải gửi hóa đơn cho chính quý vị. Chúng 
tôi cũng có thể không điều phối được việc chăm sóc 
sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi thường sử dụng và chia sẻ thông tin 
của quý vị như thế nào? 
Chúng tôi thường sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị 
theo những cách sau đây.

Để điều trị cho quý vị (điều trị)
Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị để điều 
trị cho quý vị, để giúp quý vị chăm sóc chữa trị an toàn 
và việc chăm sóc chữa trị được phối hợp hiệu quả hơn. 
Điều này bao gồm chia sẻ thông tin trong phạm vi các 
hoạt động chăm sóc sức khỏe có tổ chức, chẳng hạn như 
các bác sĩ là nhân viên y tế của một bệnh viện cùng chăm 
sóc chữa trị cho quý vị.

Có một số phương pháp để chia sẻ thông tin của quý vị 
phục vụ cho điều trị; bao gồm qua điện thoại, fax, hồ sơ 
giấy và trao đổi thông tin điện tử an toàn với các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác

Ví dụ: Là bác sĩ chăm sóc chính của quý vị, chúng tôi cho 
bác sĩ chuyên khoa biết ai đang điều trị cho quý vị, những 
loại thuốc quý vị đang dùng để tránh các phản ứng tương 
tác thuốc nguy hiểm. 

Ví dụ: Chúng tôi nhắc quý vị về một buổi hẹn sắp tới với 
chúng tôi.

Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng phương tiện trao đổi 
thông tin điện tử để chia sẻ thông tin từ hồ sơ y tế của quý 
vị với bác sĩ chuyên khoa bên ngoài của quý vị. 



8

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần sự cho phép của quý 
vị để chia sẻ thông tin trong trường hợp chữa trị cấp cứu 
nếu quý vị không thể đưa ra sự cho phép do tình trạng 
sức khỏe của quý vị. Đồng thời, các tổ chức thuộc diện 
qui định của thông báo này không cần phải có sự cho 
phép của quý vị để chia sẻ thông tin với nhau, miễn là 
việc đó là cho mục đích hợp lệ.

Lập hóa đơn yêu cầu trả chi phí cho dịch vụ của 
quý vị (chi trả)
Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị 
để trả cho các nhà cung cấp dịch vụ và những người khác 
chi phí dịch vụ chăm sóc chữa trị mà quý vị nhận được. 

Ví dụ: Chúng tôi gửi thông tin về dịch vụ cung cấp cho 
quý vị cho chương trình sức khỏe của quý vị để họ trả chi 
phí cho các dịch vụ đó.

Ví dụ: Chúng tôi có thể liên lạc với chương trình sức khỏe 
của quý vị để xác nhận một dịch vụ có được bao trả hay 
không trước khi chúng tôi cung cấp dịch vụ đó.

Điều hành tổ chức của chúng tôi (các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe)
Chúng sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị để cải tiến 
chất lượng chăm sóc chữa trị cho quý vị và quản lý các 
hoạt động của chúng tôi. 

Ví dụ: Chúng tôi sử dụng một số ít thông tin của quý vị 
để giúp cấp giấy phép hoạt động, chứng nhận trình độ và 
đánh giá chất lượng.

Ví dụ: Chúng tôi chia sẻ một số thông tin của quý vị với 
các cộng sự kinh doanh - là những người hợp tác với 
chúng tôi để cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi 
nhưng không phải là nhân viên hoặc tổ chức liên kết với 
chúng tôi. Theo luật các đối tác này phải bảo vệ thông tin 
của quý vị tương tự như chúng tôi.
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Chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của 
quý vị theo cách nào khác nữa? 
Chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải chia sẻ thông tin 
của quý vị theo những cách khác liên quan tới các hoạt 
động pháp lý và sức khỏe công cộng. Chúng tôi phải đáp 
ứng nhiều điều kiện của luật pháp thì mới có thể chia sẻ 
thông tin của quý vị cho các mục đích này. 

Tuân thủ pháp luật
• Chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý 

vị nếu luật pháp tiểu bang hoặc liên bang qui định 
như vậy.

Giúp giải quyết các vấn đề về an toàn và sức khỏe 
công cộng
Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với các cơ quan 
quản lý sức khỏe công cộng hoặc các cơ quan được ủy 
quyền khác trong một số trường hợp, chẳng hạn như: 
• Ngừa bệnh
• Giúp thu hồi sản phẩm
• Báo cáo các phản ứng bất lợi đối với thuốc
• Báo cáo hành động nghi ngờ ngược đãi, bỏ bê, bạo 

hành trong gia đình hoặc tội phạm tại các địa điểm 
chăm sóc của chúng tôi.

• Ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ mối đe dọa nghiêm trọng 
tới sức khỏe và an toàn của bất kỳ ai

• Giúp quản lý hệ thống y tế, chẳng hạn như các hoạt 
động kiểm toán hoặc điều tra

• Hợp tác với các cơ quan chức năng đặc biệt của 
chính phủ, chẳng hạn như quân đội, an ninh quốc 
gia, cơ quan dịch vụ bảo vệ tổng thống và các trường 
hợp tiết lộ thông tin cho trại cải huấn

Phản hồi yêu cầu hiến tặng mô và bộ phận cơ thể
• Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị 

để giúp đỡ hoạt động hiến tặng mô hoặc cơ quan 
cơ thể.
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Làm việc với khám nghiệm viên y tế hoặc giám đốc 
nhà quàn
• Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với thám tử 

chuyên điều tra các vụ chết bất thường, khám nghiệm 
viên y tế, hoặc giám đốc nhà quàn.

Giải quyết bồi thường tai nạn lao động
• Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị để 

giải quyết các yêu cầu bồi thường tai nạn lao động của 
quý vị

Phản hồi các vụ khiếu kiện và thủ tục pháp lý
• Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin của quý 

vị trong trường hợp kiện tụng, hoặc để chấp hành lệnh 
hành chánh hoặc trát lệnh của tòa án, hoặc thủ tục 
pháp lý khác.

• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các 
viên chức thi hành luật pháp có thẩm quyền.

Với giấy cho phép của quý vị
• Nếu chúng tôi muốn sử dụng hoặc chia sẻ thông tin 

của quý vị theo cách khác không thuộc diện qui định 
của thông báo này, trước hết chúng tôi phải có được 
giấy cho phép của quý vị.

ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN, GIẢI ĐÁP THẮC 
MẮC HOẶC GIẢI QUYẾT KHIẾU 
Vui lòng nói chuyện với chúng tôi tại nơi chăm sóc chữa trị 
của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về thông báo này. Quý 
vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại:

• Đường Dây Khẩn Về Chấp Hành Qui Định và 
Liêm Chính của HealthPartners tại 1-866-444-3493

Quý vị cũng là hội viên của một chương trình sức khỏe 
HealthPartners? 
Tìm hiểu về các phương thức giữ kín thông tin của chương 
trình sức khỏe của chúng tôi và các quyền giữ kín thông 
tin của quý vị bằng cách gọi Ban Dịch Vụ Hội Viên của 
HealthPartners tại 952-967-5000, số điện thoại miễn 
phí tại 800-883-2177 hoặc 952-883-5127 (TTY). Quý vị 
cũng có thể tìm thông tin này trên mạng trực tuyến tại 
healthpartners.com.
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Thông báo này áp dụng cho tất cả các tổ chức và nhà 
cung cấp dịch vụ của chúng tôi*:

* Danh sách này đôi khi có thể thay đổi, vì tổ chức của chúng tôi 
liên tục thay đổi và phát triển. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách 
trong thông báo đăng trên website healthpartners.com.

• Amery Hospital & Clinics
• Capitol View Transitional Care Center
• Group Health Plan
• HealthPartners

• 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®
• Westfi elds Hospital & Clinic

• Nhân Viên Y Tê cung cấp dịch vụ tại bất kỳ tổ chức 
nào trong danh sách này

• Các chương trình và dịch vụ chuyên khoa do bất kỳ 
tổ chức nào trong danh sách này cung cấp

• Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu độc lập 
tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe có tổ 
chức của các bệnh viện của chúng tôi.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022
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Tuyên bố Không Phân biệt Đối xử đối với 
Bệnh nhân

Trách nhiệm của Chúng tôi:

Chúng tôi tuân thủ luật dân quyền của Liên bang. Chúng tôi 
không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính. Chúng tôi 
không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác vì chủng 
tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc 
giới tính, kể cả nhận dạng giới tính.

 •   Chúng tôi giúp những người khuyết tật giao tiếp với 
chúng tôi. Đây là trợ giúp miễn phí. Dịch vụ bao gồm:

  •  Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ.

  •   Thông tin bằng văn bản dưới các định dạng 
khác, như bản in lớn, âm thanh và các định 
dạng điện tử có thể truy cập.

 •   Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho những người không 
nói được tiếng Anh hoặc những người không thoải mái 
khi nói tiếng Anh. Các dịch vụ này đều miễn phí. 
Các dịch vụ bao gồm:

  •  Thông dịch viên có trình độ.

  •   Thông tin bằng văn bản bằng các ngôn 
ngữ khác.

Để được Trợ giúp về Ngôn ngữ hoặc Giao tiếp:

Gọi 1-844-363-8974 nếu quý vị cần trợ giúp về ngôn ngữ hoặc 
giao tiếp khác.

Nếu quý vị có thắc mắc về chính sách không phân biệt 
đối xử của chúng tôi:

Liên lạc với Civil Rights Coordinator theo số 1-844-363-8732 
hoặc integrityandcompliance@healthpartners.com. 

Để nộp đơn khiếu nại:

Nếu quý vị tin rằng chúng tôi không cung cấp các dịch vụ 
này hoặc đã phân biệt đối xử đối với quý vị do chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới 
tính của quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách 
liên lạc với Civil Rights Coordinator theo số 1-844-363-8732, 
integrityandcomptiance@healthpartners.com hoặc Civil 
Rights Coordinator, Offi  ce of Integrity and Compliance, 
MS 21103K, 8170 33rd Ave S., Bloomington, MN 55425.
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Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân 
với U.S. Department of Health and Human Services, Offi  ce 
for Civil Rights trực tuyến thông qua Offi  ce for Civil Rights 
Complaint Portal, có tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf, hoặc qua thư hoặc điện thoại đến:

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 
1-844-363-8974.

Hmoob
(Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, 
cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb 
rau koj. Hu rau 1-844-363-8974.

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 1-844-363-8974.

Af Soomaali
(Somali)

OGAYSIIS: Haddii aad ku hadasho afka 
soomaaliga, Waxaa kuu diyaar ah 
caawimaad xagga luqadda ah oo bilaash 
ah. Fadlan soo wac 1-844-363-8974.

(Chinese)

Русский
(Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на 
русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 
1-844-363-8974.

(Laotian)

  
1-844-363-8974 

, 

1-844-363-8974. 
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Deutsch
(German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, 
stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 
Rufnummer: 1-844-363-8974.

(Arabic)

Français
(French)

ATTENTION: Si vous parlez français, des 
services d’aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le 
1-844-363-8974.

(Korean)

Tagalog
(Tagalog)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng 
Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-844-363-8974.

Oroomiff a
(Cushite 
[Oromo])

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu 
Oroomiff a, tajaajila gargaarsa afaanii, 
kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 
1-844-363-8974.

(Amharic)

unD
(Karen)

(Mon-Khmer, 
Cambodian)

Deitsch
(Pennsylvanian 
Dutch)

Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht 
du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr 
helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli 
Nummer uff : Call 1-844-363-8974.

 
       

  .    
 

      
:     

   

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>A
usdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRI

1-844-363-8974.ud;
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Polski
(Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, 
możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer 
1-844-363-8974.

(Hindi)

Shqip
(Albanian)

KUJDES: Nëse fl itni shqip, për ju ka në 
dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 
1-844-363-8974.

(Burmese)



23674 (6/2022) Vietnamese



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated GRACoL 2006 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated GRACoL 2006 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [801.000 1224.000]
>> setpagedevice


