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្ច ួ ម ិ

្ដ ិ បី នា្ថ បី ំ ូ

ម រូ ុ ្ ់ ៉ា្

(ត) 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ការអនុញ្ញា តបង្ហា ញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ (PHI)
	

សសចក្ដីជូនដំណឹងដល់សមាជិក៖ 
•	 ការបំឈពញសំ ុ ដបបបទឈនោះនឹងអនុញ្ញា 
តឱ្យ Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan)) ឈែើម្បី (i) ឈ្ប្បាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អកស្មាប់ឈោលបំ ងជាក់លាក់ណាម
យ និង/ឬ (ii) 
ដែករដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អកជាមយបុគលណាមយ ឬអងភាពដែលអកកំ ត់ឈៅក្ ងឈនោះ។  

•	 អកមិនចាំបាែែោះហតឈលខាឈលើសំ ុ ដបបបទឈនោះ ឬផល់ការអនុញ្តឈែើម្បីឈ្បញា ្បាស់ ឬដែករដលកព័ត៌មានសុខភាពរប
 ស់អក
ឈ ើយ។ ឈសវាកម និងអត្បឈោជន៍របស់អកជាមយ Health Net Community Solutions, Inc. នឹងមិនផ្លា ស់ប្ រឈ ើយ ឈបើ
ឈទាោះបបី 
ជាអកមិនែោះហតឈលខាឈលើសំ ុ ដបបបទឈនោះ។  

•	 សិទិឈបាោះបង់ (លុបឈចាល)៖ សំ ុ ដបបបទស្ ពការផល់សិទអនុញ្ញា ត/ការយល់្ពមឈនោះ អាែលុបឈចាលបាន្គបឈពលឈវលាឈលើក 
ដលងដតករ បី ដែល Health Net Community Solutions, Inc. ឬមា្ច ស់កមសិទិ្សបែបាប់ថនព័ត៌មានសុខភាពរបស់អកែថទឈទៀត  
្តវបានអនុញ្តឱ្យដែករញា ដលកដែល្តវបានឈធើឈ ើងឈោយមានការទុកែិតឈៅឈលើការដែករដលកឈនាោះ។ ្បសិនឈបើអកែង់  
លុបឈចាលសំ ុ ដបបបទស្ ពការផល់សិទអនុញ្ញា តឈនោះ សមបូ ឈពញសំ ុ ដបបបទស្ ពបីការលុបឈចាលឈៅទំព័រែុងឈ្កាយ និងឈផ ញ 
តាមប៉ាុសិ៍្ ថ្បស បីយ៍តាមអាសយោ	 ឋា នដែលមានបញ្ក់ឈៅខាងឈ្កាមទំព័រ។ ្ 

•	 Health Net Community Solutions, Inc. មិនអាែសនយាបានថាបុគល ឬ្ក មដែលអកអនុញ្ញា តឱ្យឈយើងឈធើការដែករដលក
	 
ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អក នឹងមិនឈធើការដែករដលកជាមយអកឈផ្សងឈទៀតឈ ើយ។
	

•	 សូ មរកសាទុកែបាប់្តែមងថនសំ ុ ដបបបទដែលបានបឈពញទាងអស់របស់អកដែលបានឈផើមកឈយើង។ 	  ឈយើងអាែឈផែបាប 
្តែមងជនអកវ ញ 	 ្បសិនឈបើអក្តវការ។

•	 សូ មបឈពញព័ត៌មានទាងអស់ឈៅឈលើសំ ំុ ដបបបទឈនោះ។ ឈៅឈពលបំឈពញរ ែ សូ មឈផើសំ ុ ដបបបទឈនោះតាមបុសិ៍្ 
ថ្បស បីយ៍  
ឈៅតាមអាសយោឋា នដែលមានបញ្្ ក់ឈៅខាងឈ្កាមទំព័រទពបីរ។
	

ព័ត៌មានសមាជិក 
ឈ ម្ ោះសមាជិក (សរឈសរជាអក្សរពុម្ព)៖ 

ថ ង្ៃដខឆ្នា ំកំឈ ើតសមាជិក៖ ឈលខសមាគា ល់សមាជិក៖ 

ខ្ ញ ំសូ មផ្ដល់ការអនុញ្ញា តែល់ Health Net Community Solutions, Inc. ឈែើម្បីឈ្បើ្បាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់ខ្ ញ ំស្មាប់ 
ឈោលបំ ងណាមួយដែលបានកំ ត់ ឬដែករំដលកព័ត៌មានសុខភាពខ្ ញ ំឈៅបុគគាល ឬ្ក មដែលមានឈ្ញ ម ោះែូែខាងឈ្កាម។ 
ឈោលបំ ងថនការអនុញ្ញា តឈនោះគឺ៖ 

ួ ញ ្ថ ម
ំ ញ

ឈែើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យ Health Net Community Solutions, Inc. ជយខ្ ំឱ្យមានអត្បឈោជន៍ និងឈសវាកមនានា ឬ  
ឈែើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យ Health Net Community Solutions, Inc. ឈ្បើ្បាស់ ឬដែករដលកព័ត៌មានសុខភាពខ្ ំស្មាប់ 

។ 

Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាដផនការសុខភាពដែលមានកិែសនយាជាមយកមវធបី Medicare និងMedi-Cal ឈែើម្បី 

ផល់អត្បឈោជន៍ពកមវធ ងពបី កែុ ម ោះែល។ Health Net Community Solutions, Inc. គឺសាខារបស់ម ទា រែល់អ ោះឈ្

Health Net, Inc. Health Net ជាមា៉ា ញា ដែល្ត របស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិ្គប ង។កសញ្ឈសវាកម វបានែោះបញបី	 ោ
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្គ រុ រូ ួ

  

  
       
       
       
       
       
       

ញា

 
 

 
 

(ត) 

Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាដផនការសុខភាពដែលមានកិែសនយាជាមយកមវធបី Medicare និង Medi-Cal 
ឈែើម្បីផល់អត្បឈោជន៍ពកមវធ ងពបី កែុ ម ោះែល។ Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាសាខារបស់ម ទា រែល់អ ោះឈ្
Health Net, Inc.ឈហើយ  Health Net ជាមា៉ា ញា ដែល្ត របស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិ្គប ង។កសញ្ឈសវាកម វបានែោះបញបី ោ
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ការអនុញ្ញា តបង្ហា ញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ (PHI)
	

( ) – 

ញ ្ដ ្ ំ ូ

■ ្ រុ ំ ួ ំ ម ្ វ
នា ឺ នា រូ ្ ្

្ ្ នា
ូ ជា ឺ ួ រូ ហា

______________________________________________________________________________________________________________________

■ ញ ូ ញ ំ រូ ្
■ ម វ
■ នា ឺ

■ នា ឹ

■ នា រូ ្ ្ ្
■ ្ នា
■  ____________________________________________________________________________________________________________

___________ / ___________ / ______________ 

នា ្ថ នា នា
ញ លា

ំ ្ ្ __________________________________________________ 
ូ ញ ុ ្ត

ូ ្ទ ឋា ឋា
ូ

្ច ួ ម ិ
្ដ ិ បី នា្ថ បី ំ ូ

ម រូ ុ ្ ់ ៉ា្

បុគល ឬកកមកតវទទលព័ត៌មាន 
ឈ្ោះ (បុគល ឬ្កម) ៖  

អាសយោន៖  

្កង ៖  រែឋា៖ ឈលខកែតំបន់៖ ទរស័ព៖  

ខ្ ំសូ មផល់សិទិែល់ Health Net Community Solutions, Inc. ឈែើម្បីឈ្បើ្បាស់ ឬដែករដលកព័ត៌មានសុខភាពែែខាងឈ្កាម៖ 
 ព័ត៌មានសុខភាពខ ំទាងអស់ (រ មទាង ព័ត៌មានអំពបី ដហ្សន ឈសវាកម ឬលទផលឈធើឈតស្ ;  
ទិនន័យនិងកំ ត់្តាឈមឈោគឈអែស៍/ជំងឈអែស៍ HIV/AIDS ទិនន័យនិងកំ ត់្តាសុខភាពផ្ វែិត (ប៉ាុដនមិនដមន  
កំ ត់្តាពយាបាលែិតសាសស្ ) ឱស្តាមឈវជបញ្្ /កំ ត់្តានិងទិនន័យពយាបាល  
(ស មបញ្ ក់ព័ត៌មានជំងសកបើករាស់សារធាតុណាមយដដលអាចកតវបង្ ញ)   

); 

 ព័ត៌មានសុខភាពខ្  ំ ឈលើកដលងដត (សូ មគសក្ ង្បអប់ទាងអស់ ដែល្តវអនុវត)៖ 
ព័ត៌មានអំពបី ដហ្សន ឈសវាកម ឬការឈធើឈតស្  
កំ ត់្តានិងទិនន័យឈមឈោគឈអែស៍/ជំងឈអែស៍ HIV/AIDS 
កំ ត់្តានិងទិនន័យឈ្គឿងឈញៀន/ឈ្គឿង្សវ ង 
កំ ត់្តានិងទិនន័យសុខភាពផ្ វែិត  (ប៉ាុដនមិនដមនកំ ត់្តាពយាបាលែិតសាសស្ ) 
ឱស្តាមឈវជបញ្្ /កំ ត់្តានិងទិនន័យថនការឈ្បើឱស្ 
ឈផ្សងៗ៖

សុពលភាពននការអនុញ្ត

ការអនុញ្តឈនោះនឹងអស់សុពលភាពឈៅថ្ទបី (ដខ/ថ្/ឆ្ំ), សុពលភាពឈពញឈលញមានរយៈឈពល 
អតិបរមាមយឆ្ំ។ ្បសិនឈបើោនការកំ ត់កាលបរឈែទឈទ ការអនុញ្តឈនោះនឹង្តវអស់សុពលភាពកងរយៈឈពលមយឆំ្  
ចាប់ពបីថ្ដែលបានកំ ត់ែែខាងឈ្កាម។

ហត្ថឈលខាសមាជិក(អនាកតំណាងសមាជិក ឬអនាកតំណាងដផនាកែបាប់សូ មែុោះហត្ថឈលខា 
ឈៅទបីឈនោះ )៖ 

កាលបរ ឈែិ ឆេទ៖ 

្បសិនឈបើអកែុោះហតឈលខាឱ្យសមាជិក សូ មពិព ៌នាអំពបីទំនាក់ទំនងញាតិភាពរបស់អកខាងឈ្កាម។  ្បសិនឈបើអកជា  
តំណាងផ្្ទ ល់របស់សមាជិក សូ ពិព ៌នាអំពបីទំនាក់ទំនងញាតិភាពខាងឈ្កាម និងឈផើែបាប់្តែមងថនសំ ុ ំដបបបទ  
ទាងឈនាោះមកឈយើង (លិខិតផល់សិទិអនុញ្ញា ត ឬការបញ្្ របស់អាណាពយាបាល)។
ស មស្ើសំណ ំដបបបទដដលរានបំសពញតាមប៉ុស នកបសណដីយ៍សៅ៖ 
Health Net, Inc. Privacy Office  
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409 
ទរស័ព៖ 1-855-464-3571 ឈៅរែ Los Angeles ឬ 1-855-464-3572 ឈៅរែ San Diego (TTY: 711)   
ទរសារ៖ (818) 676-8314 

្គ រុ រូ ួ
ម គា ញ

ឋា

ញ ូ ូ ្ទ

ញា

ញា ងៃ _______ /_______ /____________ ងៃ នា
ួ នា ម ិ ឆេ ញា រូ ្ ញ ួ នា

ងៃ ូ



             

             

             

្គ ្គ រូ ួ

  
 

 
 

 

  

  

  

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ការអនុញ្ញា តបង្ហា ញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ (PHI)
	

( ) – 

( ) – 

( ) – 

ញ ់ 

ូ ្ទ ឋា ឋា
ូ

្ច ួ ម ិ
្ដ ិ បី នា ូ្ថ បី ំ

ម រូ ុ ្ ់ ៉ា្

បុគ្គល ឬអង្គភាពស្សេងសទៀតដដលកតរូវទទួលព័ត៌មាន 

កំណត់សមា្គ ល់៖ ្បសិនឈបើអនាកយល់្សបបង្ហា ញកំ ត់្តាជំងឺអំពបីការឈ្បើសារធាតុណាមួយឈៅអនាកទទួលដែលមិនដមនជា 
អនាកទូទាត់ភាគបីទបីបបី ឬអនាកផ្ល់ឈសវាដ្ទាសុខភាព មនំ ្ទ បីរឈពទ្យ ឬកមម វ ធិបី ដែលអនាកទទួលឈសវាពបីអនាកផ្ល់ការពយាបាលែូែជា 
ការផ្លា ស់ប្ រការធារូ នាោ៉ា ប់រងសុខភាព ឬសា្ថ ប័ន្សាវ្ជាវ (ឈៅថា «អងគាភាពអនាកទទួល») អនាក្តវបញ្រូ ្ ក់ឈ ម្ ោះរបស់បុគគាលមានា ក់ 
ឬអងគាភាពដែលអនាកទទួលឈសវាកមមនានាពបីអនាកផ្ល់ឈសវាពយាបាលឈៅអងគាភាពអនាកទទួលឈនាោះ ឬ្ោន់ ដតបញ្្ ក់ថាកំ ត់្តា 
ជំងឺអំពបីការឈ្បើ្បាស់សារធាតុរបស់អនាកអាែ្តវបានបង្រូ ហា ញែល់អនាក អនាកផ្ល់ឈសវាពយាបាលបែ្ ញប្ននា  និងនាឈពលអនាគត 
របស់អនាក ឈៅអងគាភាពអនាកទទួលឈនាោះ។ 

ឈ ម្ ោះ (បុគគាល ឬអងគាភាព)៖ 

អាសយោឋា ន៖ 

្ក ង៖ ញ រែឋា៖ ឈលខកូែតំបន់៖ ទូរស័ព្ទ៖ 

ឈ ម្ ោះ (បុគគាល ឬអងគាភាព)៖ 

អាសយោឋា ន៖ 

្ក ង៖ ញ រែឋា៖ ឈលខកូែតំបន់៖ ទូរស័ព្ទ៖ 

ឈ ម្ ោះ (បុគគាល ឬអងគាភាព)៖ 

អាសយោឋា ន៖ 

្ក ង៖ ញ រែឋា៖ ឈលខកូែតំបន់៖ ទូរស័ព្ទ៖ 

សូ មស្ើទកមងដដលរានបំសពញសៅ៖ 
Health Net, Inc. Privacy Office  
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409  
ទរសព៖ 1-855-464-3571 ឈៅរែ Los Angeles ឬ 1-855-464-3572 ឈៅរែ San Diego (TTY: 711)  
ទរសារ៖ (818) 676-8314 

Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាដផនការសុខភាពដែលមានកិែសនយាជាមយកមវធបី Medicare និង Medi-Cal  
ឈែើម្បីផល់អត្បឈោជន៍ពកមម វធទាងពបីរែល់អកែុោះឈ ម្ ោះែល។ Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាសាខារបស់  
Health Net, Inc.ឈហើយ  Health Net ជាមា៉ា កសញ្ឈសវាកមញា ដែល្តវបានែោះបញបីរបស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិ្គបោង។
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្គ រុ ួ

 

 
 

 

 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ញ ញ ំ ្ដ
ើ ញ ំ ួ

ញ ំ គា ញ ួួ

( ) – 

_________ /__________ / __________ 

/ / 

_____________ /________________ / ________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

់ ើ ំ នា ួ
ំ នា ូ ្ទ ួ ូ

ូ ្ទ ឋា ឋា
ូ

្ច ួ ម ិ
្ដ ិ បី នា្ថ បី ំ ូ

ម រូ ុ ្ ់ ៉ា្

ការលុបឈចាលការអនុញ្ញា តបង្ហា ញព័ត៌មានសុខភាពដែល 
បានការពារ 
ខ្ ំែង់ឈបាោះបង់ ឬលុបឈចាលការអនុញ្ញា តដែលខ្ បានផល់ឱ្យ Health  Net  Community  Solutions,  Inc.  (Health Net Cal MediConnect   
Plan (Medicare-Medicaid Plan))  ឈែើម្បីឈ្ប្បាស់ព័ត៌មានសុខភាពខស្មាប់ឈោលបំ ងជាក់លាក់ណា្ មយ ឬឈែើម្បីដែករំឈល កព័ 
ត៌មានសុខភាពខ្ ជាមយបុគល ឬ្ក មណាមយ។ 

្គ រុ ួ
ម គា ញ

ឋា

ញ ូ ូ ្ទ

បុគល ឬកកមដដលរានទទលព័ត៌មាន
ឈ្ោះ (បុគល ឬ្កម) ៖  

អាសយោន៖  

្កង ៖  រែឋា៖ ឈលខកែតំបន់៖ ទរស័ព៖  

កាលបរ ឈែិ ឆេទថនការែុោះហត្ថឈលខាអនុញ្ញា ត (្បសិនឈបើែឹង) ៖_

ព័ត៌មានសមាជិក 
ឈ ម្ ោះសមាជិក (សរឈសរជាអក្សរពុម្ព)៖ 

ថ ង្ៃដខឆ្នា ំកំឈ ើតសមាជិក៖ ឈលខសមាគា ល់សមាជិក៖ 

ខ្ ញ ំយល់ថាព័ត៌មានសុខភាពខ្ ញ ំ (រ មទាួ ងកំ ត់្តាឈ្បំ ើ្បាស់ថានា ថនជំងំ ឺរបស់ខ្ ញ ំឈៅទបីកដនលាងដែលអាែអនុវត្បាន) អាែ្តវបានឈ្បរូ ើ 
ឬ្តវបានដែកររូ ំដលករ ែឈហើយ ឈោយសារដតការអនុញ្ួ ញា តដែលខ្ ញ ំបានផ្ដល់ជូនពបីមុន។ ខ្ ញ ំក៏យល់ ដែរថាការលុបឈចាលឈនោះអនុវត្ដត 
ឈលើការអនុញ្ញា តដែលខ្ ញ ំបានផ្ដល់ជូនឈែើម្បីឈ្បើ្បាស់ព័ត៌មានសុខភាពខ្ ញ ំស្មាប់ឈោលបំ ងជាក់លាក់ណាមួយ ឬឈែើម្បីដែក 
រំដលកព័ត៌មានសុខភាពខ្ ញ ំឈៅបុគគាល ឬ្ក មណាមញ ួយ។ មិន្តវលរូ ុបឈចាលសំ ុ ំដបបបទស្ បីពបីការផ្ល់សិទិ្អនុញ្ញា តឈផ្សងៗឈទៀតដែល 
ខ្ ញ ំបានែុោះហត្ថឈលខាស្មាប់ព័ត៌មានសុខភាពដែល្តវឈ្បើស្មាប់ឈោលបំ ងឈផ្សងឈទៀត រូ ឬដែករំដលកជាមួយបុគគាល 
ឬ្ក មឈផ្សងឈទៀតឈ ើយ។ ញ

ហត្ថឈលខាសមាជិក (អនាកតំណាងសមាជិក ឬអនាកតំណាងដផនាកែបាប់ 
ែុោះហត្ថឈលខាឈៅទបីឈនោះ)៖ 

កាលបរ ឈែិ ឆេទ៖ 

្បសិនឈបើអនាកែុោះហត្ថឈលខាឱ្យសមាជិក សូ មពិព ៌នាអំពបីទំនាក់ទំនងញាតិភាពរបស់អនាកខាងឈ្កាម។ ្បសិនឈបើអនាកជាតំណាង 
ផ្្ទ ល់របស់សមាជិក សូ មពិព ៌នាអំពបីទំនាក់ទំនងឈនោះឈៅខាងឈ្កាម និងឈផើែបាបញ ់្តែមលាងថនសំ ុ ំដបបបទទាងឈនាោះមកឈំ យើង 
(លិខិតផ្ល់សិទិ្អនុញ្ញា ត ឬការបញ្្ របស់អាណាពយាបាល)។ 

Health Net Community Solutions, Inc. នឹងឈបឈ្ប្បាស់ ឬដែករដលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អកឈៅឈពលឈយើងទទល និង  
ែំឈ ើរការសំ ុ ដបបបទឈនោះ។ សមឈ្បូ ើអាសយោឋា នប៉ាុស្ ថ្បស បីយ៍ខាងឈ្កាម។ អកក៏អាែឈៅទរស័ពរកជំនយតាមរយៈឈលខទរស័ព្ទ 
ខាងឈ្កាម។ 
Health Net, Inc. Privacy Office  
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409  
ទរស័ព៖ 1-855-464-3571 ឈៅរែ Los Angeles ឬ 1-855-464-3572 ឈៅរែ San Diego (TTY: 711)  
ទរសារ៖ (818) 676-8314 

Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាដផនការសុខភាពដែលមានកិែសនយាជាមយកមវធបី Medicare និង Medi-Cal  
ឈែើម្បីផល់អត្បឈោជន៍ពកមម វធទាងពបីរែល់អកែុោះឈ ម្ ោះែល។ Health Net Community Solutions, Inc. គឺសាខារបស់  
Health Net, Inc.ឈហើយ  Health Net ជាមា៉ា កសញ្ឈសវាកមញា ដែល្តវបានែោះបញបីរបស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិ្គបោង។
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Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice  

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex.  Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, 
accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language
is not English, such as qualified interpreters and information written 
in other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, 
you can leave a message. Your call will be returned within the next 
business day. The call is free. 
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 
by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 
MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also file  a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office  for Civil Rights, electronically through the Office  for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  or by mail or phone  at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697).  Complaint forms are  available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.       

CMC  Nondiscrimination Notice_LP 
CA_MMP_2017_NDN_08242017  

FLY015186EO00  (8/17)  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 

 

 

 
 

  

 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 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 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم ملحوظة: إذا كنت تتحدث الع
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मफुत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं उपलब्ध हैं। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

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。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 

Farsi: گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល្ន 
គអាចមានសរា្រ្រំបរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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