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لقاح كوفید-19
قد تتساءل عما إذا كان من اآلمن الحصول على لقاح كوفید-19. 
یضع نظام سالمة اللقاحات في الوالیات المتحدة جمیع اللقاحات 

ضمن عملیة صارمة للتأكد من سالمتھا. وقد ثبت أنھا آمنة وفعالة 
لمعظم األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 12 عاًما فما فوق. تتطلب 

معظم لقاحات كوفید-19 الحصول على جرعَتین.

احصل على اللقاح عندما تكون مؤھًال. وإذا كانت لدیك أسئلة حول 
متى تكون مؤھًال، فتواصل مع مدیریة شئون الصحة العامة في 
الوالیة. نحن نعلم أن إمداد اللقاح قد یكون محدوًدا. عندما یتوفر 

اللقاح، من المھم لكل شخص مؤھل أن یحصل علیھ. سیساعد ھذا 
في تقلیل انتشار كوفید-19.

إنھا أفضل فرصة من أجلك. نشجعك على زیارة 
UHCCommunityPlan.com/covid-19/

vaccine للحصول على أحدث المعلومات حول لقاح 
كوفید-19.

ساعدنا على التحسن
 UnitedHealthcare نرید أن نعرف عن تجربتك مع

Community Plan. قد ُیطلب منك ملء استطالع رأي 
لألعضاء عن طریق الھاتف أو البرید أو البرید اإللكتروني. 
إذا حصلت على استطالع رأي، فقم بملئھ وإخبارنا برأیك. 

ستبقى ردودك سریة.
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الوقایة خیر من العالج
یمكن أن تساعدك المواعید والفحوصات المنتظمة في تولي زمام صحتك

فحص ضغط الدم
تعد مراقبة ضغط الدم جزًءا مھًما من الحفاظ على الصحة الجیدة. 

یجب فحص ضغط الدم للبالغین في كل زیارة لالطمئنان على 
الصحة.

فحص الكشف عن سرطان الثدي
یجب على النساء اللواتي یبلغن بین 50 إلى 74 عاًما، والمعرضات 

لخطر اإلصابة بسرطان الثدي، إجراء تصویر الثدي باألشعة 
(ماموجرام) كل سنتین الكتشاف سرطان الثدي إن وجد.

فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم
یجب أن تخضع النساء اللواتي یبلغن بین 21 إلى 29 عاًما لمسحة 

عنق الرحم كل 3 سنوات. ثم یتم إجراء اختبارات عنق الرحم 
وفیروس الورم الحلیمي البشري كل 5 سنوات لمن بین سن 30 

إلى 65. یمكن أن یتوقف إجراء االختبار في سن 65 عاًما للنساء 
اللواتي كن یحصلن على نتائج طبیعیة لمسحة عنق الرحم.

فحص الكشف عن سرطان القولون والمستقیم
ُیوصى بإجراء فحص الكشف عن سرطان القولون والمستقیم 

للبالغین الذین تتراوح أعمارھم بین 50 إلى 75 عاًما. وھناك القلیل 
من الطرق المختلفة لفحص الكشف عن سرطان القولون والمستقیم. 

تشمل الخیارات ما بین تنظیر القولون والتنظیر السیني المرن 
وفحوصات البراز المنزلیة.

الرعایة الوقائیة مھمة. ألنھا تساعدك في الحفاظ على صحتك 
أنت وعائلتك. تشمل الرعایة الوقائیة فحوصات الصحة الروتینیة 

والفحوصات واللقاحات لوقایتك أنت وعائلتك من اإلصابة بالمرض 
أو اإلصابة بمشكالت صحیة أخرى.

یجب على جمیع أفراد عائلتك في سن 3 سنوات فما فوق زیارة 
موفر الرعایة األساسي مرة واحدة في السنة إلجراء الفحص 

الصحي السنوي. یحتاج األطفال الذین تقل أعمارھم عن 3 سنوات 
إلى رؤیة موفري رعایتھم الصحیة في كثیر من األحیان للحصول 

على اللقاحات والفحوصات الموصى بھا.

في زیارتك السنویة لفحص الصحة، اسأل موفر الرعایة الخاص 
بك عن الفحوصات واللقاحات. یمكن أن تساعد الفحوصات في 

الكشف عن األمراض والحاالت الطبیة الشائعة مبكًرا، حینما یكون 
من السھل العنایة بھا وعالجھا. تحمي اللقاحات من األمراض 

الخطیرة التي قد یستغرق عالجھا وقًتا في المستشفى. اطلع على 
الصفحة 4 للحصول على مقال حول لقاحات األطفال والكبار.

فحص الكشف عن الرصاص
إذا استنشق الطفل الرصاص أو ابتلعھ، فقد یتسبب ذلك في اإلصابة 

بتسمم الرصاص. یمكن أن یسبب التسمم بالرصاص تأخر النمو 
ومشكالت في التطور. یجب أن یخضع األطفال الختبارات فحص 

الكشف عن الرصاص في سن 1 و 2 عام. 

الفحوصات التنمویة والسلوكیة
تضمن ھذه الفحوصات واالختبارات أن طفلك ینمو بشكل صحیح. 

ُتركز ھذه الفحوصات نظرتھا على حركة طفلك، ولغتھ، وانفعاالتھ، 
وسلوكھ، وتفكیره. یجب إجراء ھذه الفحوصات عندما یبلغ طفلك 
9 أشھر و 18 شھًرا و 24 أو 30 شھًرا-أو في أي وقت تراودك 

المخاوف.

ھل حان الوقت للفحص؟ اتصل بموفر الرعایة 
األساسي الخاص بك الیوم لمعرفة ما إذا كنت على 

اطالع بجمیع الفحوصات الشاملة واللقاحات الموصى 
بھا. حدد موعًدا لرؤیة موفر الرعایة الخاص بك إذا كان من المقرر 

أن تحضر لزیارة.
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العقل السلیم في الجسم السلیم

ال بأس في طلب المساعدة
یمكن أن یؤدي زیادة التوتر إلى تعاطي األشخاص المشروبات 
الكحولیة والمخدرات بوتیرة أكبر. إذا كنت أنت أو أي شخص 

تھتم بھ یعاني مشكلة تعاطي المخدرات، فالمساعدة متوفرة.

یمكن أن یساعد تلقِّیك العالج ضد تعاطي المخدرات على تحسن 
حیاتك. وإلیك بعض النصائح لبدء عملیة التعافي:

تواصل مع موفر الرعایة األساسي الخاص بك. یمكنھ 	 
مساعدتك في وضع خطة للعالج.

ابحث عن العالج المناسب. یتوفر الكثیر من أنواع المساعدة. 	 
وھذا یشمل المشورة ودعم األقران والعالج بمساعدة األدویة 

 (MAT) تستخدم تقنیة العالج بمساعدة األدویة .(MAT)
األدویة العالجیة جنًبا إلى جنب مع المشورة والعالجات 

السلوكیة.  
احصل على المساعدة من عائلتك، وأصدقائك ومجتمعك. 	 

ال تحاول أن تجعل حالتك تتحسن بنفسك. إن وجود أشخاص 
یمكنك اللجوء إلیھم للحصول على الدعم یمكن أن یكون 

مفیًدا.
أضف مجموعة دعم. إن التحدث مع األشخاص اآلخرین 	 

"الذین خاضوا التجربة" أمر مفید للغایة. ھناك أنواع عدیدة 
من المجموعات عبر اإلنترنت والمجموعات الشخصیة.

نحن ھنا للمساعدة. اتصل بالخط الساخن للصحة 
السلوكیة على 7486-435-800-1، خدمات الھاتف 

النصي/جھاز االتصال للصم والمساعدة اللغویة 
711. وسیتمكنون من مساعدتك في إیجاد العالج. 

الحمل الصحي
رعایة ما قبل الوالدة وبعد الوالدة ُمھمة

كلما بدأت رعایة ما قبل الوالدة مبكًرا-والمعروفة أیًضا بالرعایة 
التي تتلقاھا أثناء الحمل-كان ذلك أفضل. یمكن أن تساعد الرعایة 

المبكرة والمنتظمة السابقة للوالدة في الحفاظ على صحتك أنِت 
وطفلك. سیتم قیاس وزنك والتحقق من ضغط الدم وتحلیل البول 

في كل زیارة. ستستمعین أیًضا إلى نبضات قلب طفلك.

من المرجح أن یتم تحدید مواعید زیارات ما قبل الوالدة في 
األوقات التالیة:

مرة واحدة في الشھر في الفترة من األسبوع 4 إلى 	 
األسبوع 28

زیارة كل أسبوعین في الفترة من األسبوع 28 إلى 	 
األسبوع 36

زیارة كل أسبوع في الفترة من األسبوع 36 إلى 40	 

بعد إنجاب طفلك، سوف تحتاجین إلى زیارة موفر الرعایة 
الخاص بك للحصول على رعایة ما بعد الوالدة. إذا كانت والدتك 

لطفلك طبیعیة، فراجعي مقدم الرعایة الخاص بك بعد أسبوعین 
من الوالدة. إذا كنِت قد خضعِت لعملیة والدة قیصریة، فراجعي 

موفر الرعایة الخاص بك بعد أسبوع واحد للتحقق من موضع 
الُجرح. أثناء زیارتك، سیرى موفر الرعایة الخاص بِك كیف 
یتعافى جسمك ویتحقق من صحتك العقلیة. یجب علیِك أیًضا 

مراجعة موفر الرعایة الخاص بك للحصول على موعد ثاٍن بعد 
الوالدة بعد 6 أسابیع.
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تعرف على مكان الحصول على الرعایة الطبیة
الرعایة األساسي، أو الزیارات االفتراضیة، أو الرعایة العاجلة أو غرفة الطوارئ؟

 اعرف إلى أین تذھب. نشجعك على زیارة 
 uhc.com/knowwheretogoforcare

للحصول على مزید من المعلومات حول المكان األمثل 
لتقصده للحصول على الرعایة المناسبة لحالتك الطبیة. في حاالت 

الطوارئ الفعلیة، اتصل برقم 911.

عندما تكون مریًضا أو مصاًبا، قد ال ترغب في االنتظار للبحث عن 
موفر الرعایة. ولكن سیساعد اختیار المكان المناسب الذي ستتجھ 

إلیھ في الحصول على العالج الذي تحتاجھ بشكل أسرع.

متى یمكن لموفر الرعایة األساسي الخاص بك أن یعتني بك؟
بالنسبة إلى معظم األمراض واإلصابات، یجب أن تكون عیادة موفر 

الرعایة األساسي ھي المكان األول الذي تتصل بھ. حیث یمكنھ 
عالج ما یلي:

ردود األفعال التحسسیة	 
آالم الظھر	 
الحاالت الطبیة المزمنة	 

آالم األذن	 
الُحمى	 
احتقان الحلق	 

قد یكون موفر الرعایة األساسي الخاص بك قادًرا على تقدیم 
النصیحة الطبیة للرعایة المنزلیة. قد یكون بإمكانھ أیًضا إبالغ 

صیدلیتك بالوصفة الطبیة. یجب علیك أیًضا مراجعة موفر الرعایة 
األساسي الخاص بك من أجل زیارتك السنویة للفحص الصحي 

الشامل، وإجراء االختبارات المعملیة األساسیة والحصول على أي 
لقاحات قد تحتاجھا.

متى یمكنك استخدام الزیارات االفتراضیة؟
اسأل موفر الرعایة الخاص بك إذا كان یقدم خدمات الرعایة الصحیة 

االفتراضیة. إذا كان كذلك، فضع في اعتبارك استخدام الزیارات 
االفتراضیة في المواقف الطبیة غیر المھددة للحیاة. الزیارات 

االفتراضیة جیدة في الحاالت التالیة:

البرد/اإلنفلونزا	 
الُحمى	 
الصداع النصفي/الصداع	 
الطفح الجلدي البسیط	 

عدوى جیوب األنفیة	 
الصحة السلوكیة	 
التھاب الشعب الھوائیة	 
اإلسھال	 

متى تسعى للحصول على الرعایة العاجلة؟
إذا لم تتمكن من رؤیة موفر الرعایة األساسي الخاص بك، فیمكنك 
الذھاب إلى مركز الرعایة العاجلة. تستقبل مراكز الرعایة العاجلة 
المرضى دون مواعید. یمكنك الذھاب إلى ھناك في الحاالت التالیة:

عضات الحیوانات ولدغات الحشرات	 
أعراض الربو الخفیفة	 
الحروق البسیطة	 
الُجروح البسیطة التي تحتاج إلى خیاطة	 
االلتواءات، والرضوض والكسور البسیطة	 
القيء	 

متى تذھب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى؟
صة لحاالت الطوارئ الطبیة الكبیرة فقط.  إن غرف الطوارئ مخصَّ

یمكنك الذھاب إلى ھناك في الحاالت التالیة:

كسور العظام	 
الصعوبة في التنفس أو ضیق التنفس	 
صعوبة في التحدث أو المشي	 
اإلغماء أو الشعور بالدوار أو الھزال فجأة	 
ألم أو ضغط على الصدر أو البطن	 
ألم مفاجئ أو حاد	 
نزیف ال یتوقف	 
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اللقاحات تنقذ األرواح
تعتبر اللقاحات من أفضل الطرق التي 

یمكنك من خاللھا حمایة أسرتك من 
األمراض الخطیرة التي قد یتطلب 
عالجھا قضاء وقت في المستشفى. 

یحتاج كل من األطفال والبالغین إلى 
الحصول على اللقاحات. ویجب أن 
یحصل جمیع األطفال في عمر 6 

أشھر فأكثر على جرعة لقاح اإلنفلونزا 
سنویًّا.

لقاحات األطفال (بالترتیب 
من موعد تلقي الجرعة 

األولى)

جرعة اللقاح 
للرضع (حدیثي 

الوالدة–18- 
شھًرا)

جرعات لقاح 
معززة لألطفال 
الصغار (6-4 

أعوام)

جرعات في 
مرحلة الطفولة 
(11-12 عاًما)

X X Xالتھاب الكبد الوبائي ب
X X Xالفیروس العجلي

الدفتیریا، التیتانوس، 
(DTaP) السعال الدیكيX X X XXX

اإلنفلونزا الُمْسَتْدِمَیة من 
(Hib) النوع بX X X X

مرض المكورات الرئویة 
(PCV13)X X X X

(IPV) لقاح شلل األطفال X X XX
سنوًیاسنوًیاسنوًیا اإلنفلونزا (البرد)

الحصبة، النكاف، 
الحصبة األلمانیة 

(MMR)
XX

XXجدیري الماء (الحماق)
Xالتھاب الكبد الوبائي أ

فیروس الورم الحلیمي 
X Xالبشري

Xمرض المكورة السحائیة

من سن 50 جمیع األعمارلقاحات للبالغین
عاًما فما فوق

من سن 65 
عاًما فما فوق

سنوًیاسنوًیاسنوًیااإلنفلونزا (البرد)
X Xالقوباء (الھربس النطاقي)

التیتانوس، الدفتیریا، 
(Tdap) كل 10 سنواتكل 10 سنواتكل 10 سنواتالسعال الدیكي

Xمرض المكورات الرئویة 

وھا قد أشرقت 
الشمس

احِم بشرتك أثناء االستمتاع 
بالخارج

تذكر أن تضع واٍق من الشمس عندما 
تخرج ھذا الصیف. فھو یحمي بشرتك 

ویقلل من احتمالیة اإلصابة بسرطان الجلد. 
استخدم واٍق من الشمس واسع الطیف، 

ومقاوم للماء، ولدیھ عامل حمایة من 
الشمس (SPF)  30 أو أكثر. 

یجب أن تضع واقًیا من الشمس قبل 15 
دقیقة من خروجك ألول مرة. أعد وضعھ 

كل ساعتین أو بعد السباحة أو التعرق 
الشدید.
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ركن الموارد
خدمات األعضاء: اعثر على موفر رعایة، أو اطرح 

األسئلة عن المزایا، أو احصل على مساعدة في تحدید 
 موعد، بأي لغة (الرقم المجاني).

5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

موقعنا اإللكتروني: اعثر على موفر رعایة، واطلع 
على المزایا الخاصة بك أو على بطاقة الھویة الخاصة 

 بك، أینما كنت.
myuhc.com/CommunityPlan

NurseLine: احصل على المشورة الصحیة من 
ممرض/ممرضة 24 ساعة في الیوم، 7 أیام في 

 األسبوع (الرقم المجاني).
5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

California Smokers’ Helpline:  احصل 
على المساعدة لإلقالع عن التدخین مجاًنا (الرقم 

 المجاني).
 1-800-NO-BUTTS  

nobutts.org

Live and Work Well: اعثر على المقاالت، 
وأدوات الرعایة الذاتیة، وموفري الرعایة، وموارد 

 الصحة العقلیة وتعاطي المخدرات.
LiveandWorkWell.com

 Health Education Materials
Resource Library (مكتبة موارد مواد 
ني من الوصول إلى  التثقیف الصحي): تمكَّ

مواد التثقیف الصحي عن مجموعة متنوعة من 
مواضیع العنایة بالصحة وتنزیلھا من خالل 

UHCCommunityPlan.com/CA. تتوفر 
المواد بخط طباعي كبیر أو بلغة برایل أو بلغات 

أخرى، عند الطلب.

النقل: للحصول على وسائل النقل ألي خطة صحیة 
أو خدمات Medi-Cal المغطاة، اتصل بنا قبل 

3 أیام عمل على األقل من موعدك. أو اتصل بنا 
 بمجرد استطاعتك عندما یكون لدیك موعد طارئ.

 5785-270-866-1، الھاتف النصي 711
1-844-772-6623

إدارة الحالة: یمكن لألعضاء ذوي االحتیاجات 
المعقدة استقبال مكالمات ھاتفیة وزیارات منزلیة، 

ورعایة صحیة، وإحاالت لموارد المجتمع، وتنبیھات 
للمواعید، ومساعدة في التنقل، باإلضافة إلى مزید 

 من الخدمات األخرى (الرقم المجاني).
5785-270-866-1، الھاتف النصي 711

الرعایة الذاتیة الصیفیة
بالنسبة إلى كثیر من الناس، تعتبر رعایة األسرة واألصدقاء جزًءا 
من الحیاة الیومیة. ولكن من المھم تخصیص وقت لالعتناء بنفسك 

 healthtalkselfcare.myuhc.com أیًضا. نشجعك على زیارة
لتحمیل بطاقة BINGO للرعایة الذاتیة. قم بنشاط مختلف للرعایة 
الذاتیة كل یوم حتى تسجل BINGO. احتفظ بالبطاقة للتدرب على 

الرعایة الذاتیة على مدار العام.

انعم بالراحة
نصائح للتعامل مع الحساسیة والربو الشعبي في حرارة الصیف

في أوقات معینة من العام، یمتلئ الھواء الطلق بحبوب اللقاح وجراثیم العفن. 
بالنسبة إلى األشخاص الذین یعانون الحساسیة، فھذا یسبب لھم انسداد األنف 
والكثیر من العطس والحكة/وغزارة الدموع. كل ھذه المواد المحمولة جًوا 

والُمثیرة للحساسیة یمكن أن تجعل أعراض الربو أسوأ أیًضا. 

خالل فصل الصیف، تشمل الُمثیرات الشائعة للحساسیة والربو األعشاب 
والحشائش الضارة وغیرھا من النباتات التي ُتزھر في وقت متأخر. فیما یلي 

بعض النصائح إلدارة ھذه الحاالت خالل ھذا الوقت من العام.

راقب الطقس. تمیل األیام ذات الطقس الجاف والدافئ واألیام العاصفة 	 
ل األنشطة  بالریاح إلى أن یكون الجو فیھا مشحوًنا بحبوب اللقاح. لذا أجِّ

الخارجیة إلى األیام الباردة والرطبة عندما یكون ذلك ممكًنا.
تمرن في المنزل. من خالل ممارسة التمارین في المنزل، یمكنك االبتعاد 	 

عن حبوب اللقاح والعفن في الھواء الخارجي.
احرص على إغالق النوافذ. استخدم مكیف الھواء في منزلك وسیارتك، إن 	 

أمكن ذلك.

اتخذ إجراء. من المھم وضع خطة عمل للربو الشعبي مع موفر 
الرعایة األساسي الخاص بك. اسأل موفر الرعایة عما إذا كان 

یجب تعدیل خطتك في موسم الحساسیة في الصیف.
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http://nobutts.org
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UnitedHealthcare Community Plan complies with Federal civil rights laws. UnitedHealthcare 
Community Plan does not exclude people or treat them differently because of race, color, national 
origin, age, disability, or sex.

UnitedHealthcare Community Plan:

• Provides free aids and services to people with disabilities to help you communicate with us,  
such as:

 – Qualified sign language interpreters.

 – Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats,  
other formats).

• Provides free language services to people whose first language is not English, such as:

 – Qualified interpreters.

 – Information written in other languages.

If you need these services, please call the toll-free member phone number listed on your member  
ID card.

If you believe that UnitedHealthcare Community Plan has not given you these services or treated you 
differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with 
Civil Rights Coordinator by:

Mail:  Civil Rights Coordinator 
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 
P.O. Box 30608 
Salt Lake City, UTAH 84130

Email: UHC_Civil_Rights@uhc.com

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights by:

Web:  Office for Civil Rights Complaint Portal at  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_confirmation.jsf

Mail:  U.S. Dept. of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD).

We provide free services to help you communicate with us.  
Such as, letters in other languages or large print. Or, you can ask 
for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member 
phone number on your health plan member ID card, TTY 711,  
7 a.m. – 7 p.m. PST, Monday – Friday.
CSCA21MC4927997_000



English
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-866-270-5785, TTY: 711.

Spanish
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición los servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-866-270-5785, 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 
1-866-270-5785, TTY: 711.

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-270-5785, TTY: 711.

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-866-270-5785, TTY: 711번으로 전화해 주십시오.

Traditional 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1-866-270-5785, TTY: 711

Simplified Chinese
请注意：如果您不会说英语，您可以免费获取语言帮助服务。请致电 
1-866-270-5785（听障专线：711）

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-866-270-5785, TTY: 711

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-866-270-5785, TTY: 711

Farsi
 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 

TTY: 711 ,1-866-270-5785 تماس بگیرید.

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。 
1-866-270-5785, TTY: 711 まで、お電話にてご連絡ください。

Mon-Khmer
ប្រ�យ័័ត្នន៖ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកនិយ័ាយ័ ភាាសិាខ្មែ�ែរ, បើសិវាាជាំនួយ័ខ្មែ�នកភាាសិា បើ�ោយ័មិិនគិិត្នឈ្នួន�ល គិឺអ្នាចមិានសិំរា�់�ំបើរើអ្ននក។ ចូរ 
ទូូរសិ័ព្ទទ 1-866-270-5785, TTY: 711។



Hmong
LUS QHIA: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Hu rau  
1-866-270-5785, TTY: 711.

Punjabi
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਧਿੱਚ ਭਾਸਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲਬਿ ਹਨ।  
1-866-270-5785, TTY: 711 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Arabic
 ملحوظة: إذا كنت تتحدث، فاذكر اللغة، حیث إن خدمات المساعدة اللغویة متاحة لك مجاًنا. اتصل بالرقم 

5785-270-866-1 الهاتف النصي711.

Hindi
ध्यान दें: यदद आप हिंदी बोलते िैं तो आपके ललए मुफ्त में भयाषया सियायतया सेवयाएं उपलब्ध िैं।  
1-866-270-5785, TTY: 711 पर कॉल करें।

Thai
โปรดทราบ: หากท่านพููดภาษาอัังกฤษไม่่ได้ มี่บริการให้ความ่ช่่วยเหลืือัด้านภาษาให้แก่ท่านโดยไม่่เสีียค่าใช้่จ่่าย 
โทร 1-866-270-5785, TTY: 711.

Laotian
ໂປດ ຊາບ: ຖ້້າ ວ່່າ ທ່່ານ ເວ່້�າ ພາ ສາ ລາວ່, ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ດ້ານ ພາ ສາ, ໂດຍບໍ� ເສັຽ ຄ່່າ, ແມ່່ນມ່ີ ພ້ອມ່ໃຫຼື້ ທ່່ານ. ໂທ່ 
ຣ 1-866-270-5785, TTY: 711




