
  

   

 
   

  
 

   

 

     
       

        
        

  

   
    

  
  

 

  

 

  

  

 
 

 

   

 

  

 

ការស ន្ ើ្ ុំការ្សរេចចិត្សលើការធានារ ត ន តាេសេជ្បញ្ជជ MEDICAREត ៉ា ប់រងស្វាផ្ល់ថ្ុំ ជ

្ុំណុំបបបបទសនេះអាចរត្េូបានសផ្ញើេកស ើងតាេ្ុំប រត្ ឬទូរសារ៖

អា្ ដ្ឋា ន៖ សលខទូរសារ៖
Medicare Part D 1-800-977-8226 
Prior Authorization Department 
P.O. Box 419069 
Rancho Cordova, CA 95741 

អ្នកក៏អាចស ន្ ើ្ ុំឱ្យស ើងកុំណត់្ការធានារ៉ា ប់រងតាេរ ៈទូរ្័ព្ទសលខ 1-855-464-3571 (្រាប់ Los Angeles
County), 1-855-464-3572 (្រាប់ San Diego County) ឬតាេរ ៈសេហទុំព្័ររប្់ស ើងសៅ
www.healthnet.com/calmediconnect។ អ្នកសរបើ TTY សលខ 711។ សា៉ោ ងស វ្ ើការ េឺចាប់ព្ីសា៉ោ ង 8
រព្ឹកដល់សា៉ោ ង 8  ប់។ ថ្ងៃច័នទ ដល់ថ្ងៃ្ រក។ សៅសរៅសា៉ោ ងស វ្ ើការ ថ្ងៃច ង្បាត ហ៍ និងសៅថ្ងៃ្រាកប ណយទាន

ើសារទ កបាន។ ការសៅទរ្័ព្ េបានសៅរត្ឡប់ក វ ទអ្នកអាចសផ្ញ ូ ទ រប្់សោកអ្នកនឹងរត្ូ ន ុងថ្ងៃស ើ្ការបនាប់។

អ្នកដែលអាចស ន្ ើ ុ្ំ៖ អ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ រប្់អ្នកអាចស ន្ ើ្ុំ ការ្សរេចចិត្តសលើការធានារ៉ា ប់រងជ្ុំនួ្អ្នក។
រប្ិនសបើអ្នកចង់ឱ្យប េគលាន ក់សផ្េងសទៀត្ (ដូចជា្ាជ្ិករេួសារ ឬេិត្តភកត ិ) ស វ្ ើការស ន្ ើ្ ុំ្រាប់អ្នក
សនាេះប េគលាក់សនាេះ រត្េបត្ជាអ្កត្ុំណាងរប្់អ្ន ូ ន នក។
្ូេទាក់ទងេកស ើងសដើេបីដឹងព្ីរសបៀបច េះស ម្ េះអ្នកត្ុំណាង។

ព័ត៌មានរប្់អ្នកច ុះស ម្ ុះ

ស ម្ េះរប្់អ្នកច េះស ម្ េះ ថ្ងៃបខឆ្ន ុំកុំសណើត្

អា្ ដ្ឋា នរប្់អ្នកច េះស ម្ េះ

ទីរកងុ រដា ហេុ ីបកូដ

ទូរ្័ព្ទ សលខ្ាគ ល់្ ាជ្ិករប្់អ្នកច េះស ម្ េះ

បុំសពញដននកខាងសរោមសនុះដតប ស ណ្ ុះ រប្ិនសបើអ្នកដែលស វ្ ើ ុ្ំស ើសនុះមិនដមន
ជាអ្នកច ុះស្ុះឬអ្កសចញសេជ្បញ្ជ៖ម ន ជ ជ

ស ម្ េះរប្់អ្នកស ន្ ើ្ុំ

ទុំនាក់ទុំនងរវាងអ្នកស ន្ ើ្ុំ និងអ្នកចេះស ម្ េះ

អា្ ដ្ឋា ន

ទីរកងុ រដា ហេុ ីបកូដ

ទូរ្័ព្ទ

H3237_19_CovDetForm_Accepted_11062018 (CAM) 



 
 

  
   

  
  

    
 

 

   

  
  

 

   

   
  

    
 

 

   
   

  

  
   

 

  

  
  

   
 

  
 

  

  

ឯកសារតុំ្ង្រមាប់ោរស ន្ ើ  ្ុំដែលស វ្សើ ើងសោយប គ្គល្មាន ក់សរៅពីអ្នកច ុះស ម្ ុះ
ឬអ្នកសចញសេជ្បញ្ជរប្់អ្កច ុះស្ុះ៖ជ ជ ន ម

ភ្ជជ ប់ឯកសារដែលបង្ហា ញពីោរនតល់្ិទ្ធ ិ សែើមបីតុំ្ងអ្នកច ុះស ម្ ុះ
(ោរបុំសពញទ្ុំរង់ដបបបទ្  ្ុំ្ិទ្ធ ិនតល់សពញសលញជាតុំ្ង CMS-1696 ឬ

ជាឯកសារជាលាយលកខ ៌មានបដនម្ីពីោរដតងតងអ្ ៍អ្កសរដែលរបហាក់របដែល)។ ្រមាប់ព័ត ែ ត ុំ នកតុំ្ង
្ូមទាក់ទ្ងដននោររប្់អ្នកឬ 1-800-Medicare។

ស ម្ ុះថ្តមសេជ្បញ្ជដែលអ្កកុំព ងស ើ្ ុ្ំ (រប្ិនសបើរត្េបានសេសាល់ ងភាព្ខ្ល ុំងន ុំ ជ ជ ន ន ូ គ រប់ទា ុំ
និងបរ ិ ន បដលបានស្ើ្ ុំកុងេាណថ្ុំ ន ន ួ បខ)៖

របសេទ្ននោរស ន្ ើ  ្ុំោរនតល់ធានារ៉ា ប់រង

 ខុ្ុំរត្េការថ្ន ុំ ន ុងបញ្ីេសរាងថ្នថ្ុំ ន បដលានសេជ្បញ្ជ)។*ូ បដលេិនានសៅក ជ ន បដលបានធានា (សលើកបលងថ្ុំ ជ ជ

 ខុ្ុំបាននឹងកុំព្ ងសរបើរបា្់ថ្បដលកាលព្ីេ ន រត្េបានបញ្លកុងបញ្ នន ុំ ូ ច ូ ន ជ ីេសរាងថ្នថ្ុំ
ប៉ោ បនត រត្េបានល បសចាល ឬរត្េបានដកសចញព្ីបញ្ ន ងកុំឡងឆ្ុំថ្នបផ្នការូ ូ ជ ីសនេះកុ ុ ន
(សលើកបលងថ្ន បដលានសេជ្បញ្ជជ )។*ុំ ជ

 ខុ្ុំស្ើ្ ុំការអ្ន ញ្ជត្ជាេ នចុំស ន បដលអ្កសចញសេជ្បញ្ជរប្់ខុុំបានសចញឲ្យ។*ន ា េះថ្ុំ ន ជ ជ ្

 ខុ្ុំស្ើ្ ុំករណីសលើកបលងចុំស ្ ុ ុំ នន េះត្រេូេការបដលខបានសាកសរបើថ្ុំ
សផ្េងសទៀត្េ នសព្លខុ្ុំទទ ន ុំ ន ជ ជ ្ ុ ុំសចញឲ្យ (សលើកបលងថ្ុំ ជ ជួលបានថ្តាេអ្កសចញសេជ្បញ្ជរប្់ខ ន បដលានសេជ្បញ្ជ)។*

 ខុ្ុំស្ើ្ ុំករណីសលើកបលងចុំស ់ ួ ន ុំ (ចុំននបរាណកុំណត្់)ន េះការកុំណត្់រប្បផ្នការសលើចុំននថ្ ួ ិ
បដលខុ្ុំអាចទទ ្ ុ ួ ន រេប់ ួនបដលអ្កសចញសេជ្បញ្ជរប្់ខុុំបានសចញឲ្យួលបានសដើេបីឱ្យខុំអាចទទលបានថ្ុំ ចុំន ន ជ ជ ្
(សលើកបលងថ្ន បដលានសេជ្បញ្ជជ )។*ុំ ជ

 បផ្នការថ្ន រប្់ខុុំេិត្ថ្ង្ហទទាត់្របាក់ខ្់ជាង ្រាប ន បដលអ្កសចញសេជ្បញ្ជរប្់ ្ ុ ន ឲ្យុំ ្ ល ូ ព ់ ុំ ន ជ ជ ខុំបានសចញថ្ថ្ ុំ
ខព្់ជាងការេិត្ថ្ង ន ដថ្ទសទៀត្ បដលព្ាបាលបញ្ជរប្់ខុុំ ្ ុ ុំចង់បង់់រ ួ ល ូ ់លថ្ុំ ា ្ សហើ ខ េថ្ង្ហទទាត់្របាក បដលាន
ត្ថ្េលទាបជាងសនេះ (ការសលើកបលងតាេករេិត្)។*

 ខុ្ុំបានសរបើថ្បដលកាលព្ីេ នរត្េបានានសៅកងថ្ក់្ហទទាត់្ បដលទាបជាងន ុំ ូ ន ុ ន ូ របាក់
ប៉ោ បនត រត្េបានផ្ល ត រ ឬរត្េបានផ្ល្់ប ូ ួ ន ូ ់ ់ ពូ ល ្់ប ូ ូ ល ត ររច សៅកាន់ថ្ក់្ហទទាត្របាកបដលខ្់ជាង
(សលើកបលងតាេករេិត្)។*

 បផ្នការថ្ន រប្់ខុុំបានេិត្ថ្ង្ហទទាត់្របាក់ថ្ង ន បដលេរាន។ុំ ្ ល ូ លជាងថ្ុំ ួ

 ខុ្ុំចង់បាន្ុំណង្រាប់ថ្ុំ ជ ជ បដលរត្ូ ៉ាន តាេសេជ្បញ្ជ េបានធានារប់រង
បដលខុ្ុំបានបង់សដ្ឋ របាក់សចញព្ីសោស ៉ោ ។

*ចុំ ុ្ំ៖ រប្ិ នកកុំព ងស ើ្  ្ុំោរសលកដលងថ្តមសេជ្បញ្ជ ឬតមករមិត រគ្សពទ្យនសបើអ្ ន ើ ន ុំ ជ ជ ូ
ូ ត រទ្្ ន ារប្់អ្នករតេដតនតល់ស្ចកីដលែងគុំ ុំស ើរប្់អ្នក។ ោរស ើ្  ្ុំនានាដែលមានោរអ្ន ញ្ជតជាម ន

(ឬតរមូេោររគ្ប់រគ្ង ោរសរបើរា្់ ួយសនសងសទ្ៀត) អាចតរមូេឲ្យមានព័ត៌មានគុំ ែ្ម រទ្បដនម។
អ្នកសចញសេជ្បញ្ជ ន ជ ប់ "ព័ត៌មានគុំ ់ជ ជ រប្់អ្កអាចសរបើឯកសារភ្ជ រទ្្រមាប
ុ្ំស ើសលើ ា តជាម ន" សែើមបីគរទ្ ុ្ំស ើរប្់ អ្នកដលងឬោរអ្ន ញ្ជ ុំ ក។

ព្័ត្៌ានបបនែេបដលស ើ ួ ជងេរព្ិចារណា (ភាប់ឯកសារគុំរទសផ្េងៗ)៖



   

   
   

  
       

   
  

 
 

 

      
  

  

   

 
 

 

    
     

  
     

 

 

  

  

 

កុំ ត់ចុំ ុ្ំ ុ្ំខាន់៖ ោរ្សរមចចិតតយងឆាប់រែ័្

រប្ិនសបើអ្នកឬអ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ រប្់អ្នកសជ្ឿថ្ការរង់ចាុំ 72
សា៉ោ ង្រាប់ការ្សរេចចិត្ត ត្ ង់ដ្ឋរអាចស វ្ ើឱ្យប៉ោេះ ល់យ៉ោ ង ៃ្ន់ ៃ្រដល់្ ខភាព្អា  ជ្ីេតិ្
ឬ្េត្ែភាព្សដើេបីទទលបាន្ ខភាព្ជាអ្តិ្បរាសឡើងេញ អ្កអាចស្ើ្ ុំការ្សរេចចិត្ឆ្ប់រហ័្បាន។ួ ិ ន ន ត
រប្ិនសបើអ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ រប្់អ្នកបង្ហា ញថ្ការរង់ចាុំ រ ៈសព្ល 72 សា៉ោ ង 
អាចប៉ោេះ ល់ដល់្ ខភាព្រប្់អ្នកយ៉ោ ង ៃ្ន់ ៃ្រ ស ើងនឹងផ្តល់ការ្សរេចចិត្តសដ្ឋ វ្ ័ របេត្ត ិកន ុងរ ៈសព្ល
24 សា៉ោ ង។ រប្ិនសបើអ្កេិនទទលបានការគុំរទព្ីអ្កសចញសេជ្ ជ ន ន ្ជាុំន ួ ន ជបញ្ជរប្់អ្ក្រាប់ការស្ើ
បនាទ ន់សនាេះស ើងនឹង្សរេចចិត្តថ្សត្ើករណីរប្់អ្នកត្រេូេឱ្យានការ្សរេចចិត្តយ៉ោ ងឆ្ប់រហ័្ឬយ៉ោ ងណា។
អ្នកេិនអាចស ន្ ើ្ ុំបណត ឹងឧទទរណ៍រហ័្បានសឡើ រប្ិនសបើអ្នក
កុំព្ ងស ន្ ុំ  ើងឱ្យ្ងរបាក់ដល់អ្កេញ្រាប់ថ្ុំ ន ួ ួើ្ស ន ិ ន បដលអ្កបានទទលរចសហើ ។

 ្ូមពិនិតយរបអ្ប់សនុះរប្ិនសបើអ្កគិ្តថ្ អ្ករតូ ិតកងរយៈសពល 24 សមាងន ន េោរោរ ុ្ំសរចច ត ន ុ
(រប្ិនសបើអ្នកមានលិខិតគុំ ជ នកសចញសេជ្ជ ជ ន ូ ជ ប់វាសៅនឹង ុ្ំស ើសនុះ)។រទ្បញ្ជក់ពីអ្ បញ្ជរប្់អ្ក ្មភ្ជ

ែតែសលខា៖ ោលបរសិចេទ្៖

ព័ត៌មានគុំ ុំស ើសលើកដលង ឬោរអ្នញ្ជតជាម នរទ្្រមាប់្ ា

ការស ន្ ើ្ ុំការសលើកបលងថ្ន ានសេជ្ុំ បញ្ជជ និងតាេករេិត្េិនអាចរត្េបានដុំសណើរការជ ូ
សដ្ឋ គម នស្ចកត ីបងលងគុំរទរប្់អ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ បានសឡើ ។
ការស ន្ ើ្ុំ ធ ុំរទ។្ិទិជាេ នអាចត្រេូេឱ្យានព្័ត្៌ានគ

ិ
និងោរច ុះែតែសលខាខាងសរោម ខុ្ុំ្ូមបញ្ជជ ក់ថ្ោរោក់ពាកយពិនិតយសមើលរយៈសពល 72 សមាងអាចស វ្ ើឱ្យ

ី ិ

 ុ្ំ ូមពរ្រមាប់ោរពិនិតយស ើងេញបនាា ន់៖ តមរយៈោរពិនិតយសមើលរបអ្ប់សនុះ

ប ុះពាល់យង ង្ន់ ង្រែល់ជ្េតឬ  ្ខភ្ជពរប្់អ្នកច ុះស ម្ ុះ ឬ្មតែភ្ជព
រប្់អ្នកច ុះស្ ួ អ្តិបរមាស ិម ុះសែើមបីទ្ទ្លាន  ្ខភ្ជពជា ើងេញ ។

ព័ត៌មានរប្់អ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ

ស ម្ េះ

អា្ ដ្ឋា ន

ទីរកងុ រដា ហេុ ីបកូដ

ទូរ្័ព្ទការយិល័ ទូរសារ

ហត្ែសលខ្រប្់អ្នកសចញសេជ្ជបញ្ជជ កាលបរសិចេទ



 

   

 

 

  

   
 

 

      
       

       

  
  

 

      
     

     
   

    
    
  

   

 

        
    

ោរស វ្ ើសរគ្េនិិចេ ័យ និងព័ត៌មានសេជ្ជសាស្រ ត្

ថ្ន ុំ៖ កាល ុំង និងផ្ល េូបដលថ្ន ុំចូលសៅកន ុងខល នួ៖ ភាព្ញឹកញាប់៖

ការព្ាបាលតាេសេជ្ជបញ្ជជ ងមី
ឬការព្ាបាលទាន់សព្លសេោរត្េូបានចាប់
សផ្ដើេ៖

រ ៈសព្លថ្នការព្ាបាលបដលរំព្ឹងទ ក៖ បរាិណ៖

កេព្់ / ទុំងន់៖ អាឡាក់ហេុ ីនឹងថ្ន ុំ៖ ការកុំណត់្សរេេនិិចេ ័
 ៖

មូលសែត ្រមាប់ ុ្ំស ើ

ថ្ន ដែលរតេានហាម ឬធាប់សរបើពីម ន ប  ដនជាមយនឹងលទ្នលអ្េជ្មានសនសងៗ ែចជាោរព លុំ ូ ែ ត ួ ធ ិ ជ ូ
របតិកមម ឬោរបរជ្័ ជ ូ ន បដលរត្េបានោេ ឬបានសាក (2)យននោរពាាល [បញ្ជក់ដចខ្ងសរកាេ៖ (1) ថ្ុំ ូ
លទធផ្លអ្េជ្ ួ ៗ (3) រប្ិនសបើការព្ាបាលបរជ្័ ន នីេ ៗ]ិ ជាននិេ ឬ រ ៈសព្លថ្នការព្ាបាលសលើថ្ុំ ួ

 អ្នកជ្ម ែ ន បចុបបន។ង ឺមានស្រភ្ជពសលើថ្ុំ ច ន
ហានិេ័យខព្់នននលេាកខាងោរពាាលែ៏ ុ្ំ ់ ែ ្់បរថ្ុំ ជិ ខានដែលមានោរផ្ល ត ូ ន [បញ្ជក់ខ្ងសរកាេ៖
ទទួលបានលទធផ្លរំព្ឹងទ កបដលេួរសអា កត្់្ាគ ល់]

 តរមូេោរដននកសេជ្ជ ត ន រតេសរបើ និង/ឬ ករតថ្ុំ ព្់ជាង [បញ្ជសាស្រ្្រមាប់ករមិតថ្ុំ ូ ុំ ិ ន ខ ជ ក់ខ្ងសរកាេ៖ (1)
ទុំរង់កុំរ ិ ន រត្ូ ើ /ឬ កុំរត្ថ្ុំ ូ ូ ជ តត្ថ្ុំ េសរបើ សហ ិ ន រត្េសរបើបដលបានសាក (2) ព្នយល់ព្ីេលសហត្ សេជ្សាស្រ្]

 ុ្ំស ើ  ្ុំ្រមាប់ោរសលើកដលងតមសេជ្បញ្ជ ឬថ្ក [បញ្ជជ ក់ខ្ងសរកាេ៖ (1)ជ ជ ន ់
ថ្ន បដលានរសាប់ផុ្ ព្ការបណនាុំឬបានសាក ឬបរជ្ ឬបានសាកប៉ោ បនុំ ទ ី ័ ត
េិនានរប្ិទធភាព្ដចថ្បដលបានស្ើ ័ូ ន ុំ ន ្ ុំ។ (2) សបើ្ិនជាការព្ាបាលបរជ្
រ ៈសព្លថ្នការព្ាបាលសលើថ្ុំ ួ ធ ិ ជ ូ ធន នីេ ៗនិងលទផ្លអ្េជ្ាន។ (3) រប្ិនសបើេិន្េានរប្ិទភាព្
រ ៈសព្លថ្នការព្ាបាលសៅសលើថ្ន ុំ និងលទធផ្លនេួី ៗ]

 សនសងៗសទ្ៀត (ព្នយល់ដូចខ្ងសរកាេ)

ទាមទារោរពនយល់

Health Net Community Solutions, Inc. េឺជាេសរាង្ ខភាព្េួ ច ួ ុំបដលច េះកិច្នាជាេ ទាង Medicare
និង Medi-Cal សដើេបីផ្តល់ ូ ែ ម េ្ិទាងព្ីរជ្នដល់អ្កច េះស្េះ។នេអ្ត្របសយជ្ន៍ព្កីេ ី ុំ ូ ន ម

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



   

 

   

  

  

   

  

    

   

   

      

  

     

    

    

     

       

  

  

    

 

  

 

  

  

 

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 FLY015186EO00 (8/17) 

CA_MMP_2017_NDN_08242017 

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

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलत ैं े ें भयाषया सहया्तया से ं ैंे ह तो आपक ललए मुफत म वयाए उपलब्ध ह। 
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. بايالت 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). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 



 

 

 

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: ប្រយ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ំ ្ន នគតឈលត្ន៖ ប្រើ ិ ិ កភាសា បោយមិ ិ ួ ្ន 
គអាចមានសំរា្រ្់រំបរអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 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 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
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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