
 

ناصحتك تهم

ائعة.نفس الخدمة الراسم جديد. شعار جديد. و
 سماتحظالقد  نتكومبا ر
 لةسالراههذيف  امختلفارشعاو
 نأىلإذا هعجري.ةاريبخإلا

و،  Mercy Care Planكتي رش
Mercy Maricopa Integrated  

Care  ةحداو كة رش ن آلا صبحتا أ. 
 يدلجداسمناانأنعلن  نأنا يسو
.Mercy Care وهآلن ا

ً
ًً

ُّ

 ن تختارعليك أمل
Mercy Care؟

َِ

كتا رشكانت  املايض، يف 
Mercy Care Planو ،

Mercy Maricopa   عتا،قوقد
يةالومع  ادعقوحدة،  عىل كل 
صحية خدمات لتقديم ناوأريز

دمج تم ناآلوكية. سلووبدنية  
تكلفة  للشمونا وأريز»نظام  عقد 

 . )AHCCCS(الصحية« عاية الر

ّ
ً

 العضو نأاملتكاملة  عايةالرتعني  
احدةوصحية  خطة إىل جيحتا

ل  بالعقالعناية عىل لللحصوفقط  
خطة يف نندمج نأالجسم. و

ميكننا  نهأيعني  احدةوصحية  

شخاصلألمتكاملة  عايةرفري تو
بخدمتهم.م نقوالذين  

 e CarcyMer كة رشقدمت  لقد 
 33ملدة  ناوأريزية الويف  خدماتها 

عايةللرا نامجبرنقدم  فنحن .عاما
به. نويثقوالناس  فهيعرالصحية  

ا،مختلفنا شعاريبدو  قد  مبين
هو:وا،  احدوال يزال  هدفنا فإن 

فضلأيف  نتكون أعىل  مساعدتك 
صحية. حالة  

ًً

ً
ً

ً
ً

ي ذا كانت لديك أإ
تصال ميكنك اال سئلة، أ

عضاء من بخدمات األ
 ا إىلصباح   7الساعة 

ثنني، من اإلمساء 6
قم إىل الجمعة، عىل ر

  الهاتف 
 أو  602-263-3000

)جهاز  1-800-624-3879
الهاتف النيص/جهاز

يب ت الكتاتصاالاال
 .(711 البكم: للصم و

DispatchHealth  تقديم 
لك منزإىل  ئارالطوعىل  بمدرطبي  فريق سيصل ذإلك. منزيف  مسرتيح نتأوالعاجلة  عايةالرعىل  لالحصوميكنك  ئ،ارالطوفة غرإىل  الذهاب من الًبد

ةبزيارقم  وأ ،3444-493-480الهاتف  قمبراتصل  عاية،الرلطلب  صحي. تقدم ازحرإعىل  كيزالرتولك منزيف  البقاء ميكنك قليلة. ساعات خالل
ال. الجوتطبيق  استخدم وأ  dispatchhealth.comين واإللكرتقع املو

www.dispatchhealth.com


  
    

   
  

   

  
 

    
 

     
   

 

عضاءكتيب األ
كتيب  عىل لالحصوميكنك  

من العام لهذا عضاءاأل
عضاء األخدمات  مكتب 

وند،e CarcyMerيف
للمكتب  ميكن  مكمقابل.  

دليل من بنسخة كدويزن أ
الصحية  الخدمات مقدمي 

مكتب يفتح مقابل. ندو
للعمل عضاء«األ»خدمات  

من  الجمعة، إىل ثننياإلمن  
 6 حتىا صباح   7الساعة 

تصالاالميكنك   مك،مساء
 قم الرعىل  به 

602-263-3000  
 قم الرو أ

1-800-624-3879 
النيص/جهاز الهاتف )جهاز 

للصم  يبالكتات تصاالاال
.(711البكم: و

ً
ً

راجهة التنممو ّ
العديد مير يقافها.إو أمنعها  ميكن نهأال إة، خطريمشكلة  رالتنميعد  
قدور، بالتنمحدهم أيستهدفهم  فقد ر.التنمبة بتجر السنصغار  من 

نأر للتنمميكن  ر.للتنمض يتعرما  ا شخصن ويرقد  وأخرين، بآن ويتنمر
يذاء،لإلنية  هناك نيكوما   عادةا. عيماجتو أا لفظيو أاجسدين يكو

ة.مستمرمشكلة  نتكوما  عادة هيو

ّ
ّّّ

ًّّ
ًًًًّّّ

الذين لئكوأيشعر  احيانأواإليذاء،  وأة السيطريف  تهقور املتنميستخدم  
ساملدارمن  العديد نفسهم.أعن  عالدفاعن  بالعجز رللتنممن ضويتعر

فيها. رالتنمملكافحة  امجبرلديها  املجتمعاتو

ًّ
ّ

ّ

وأمعلمك،  وأالديك، وحد أإىل  التحدث فعليك ر،للتنمضت تعرذا إ
عىل فباملرشتصال االا  يضأميكنك  سة.املدرمدير  وأستك مدرمستشار  

كانت  ذاإاملساعدة.  عىل لللحصوية البالوالتعليم  ةدارإو أسة املدر
 .911 قم بالرتصال االجى  رييذاء، لإلما  شخص ضتعرو أمية جرهناك 

ّ
ً

َُّ

صحية  مةأزث حدوعند  للمساعدة متاحة ثارللكوستجابة االشبكة  
كنت  ذاإئ ارللطوستجابة االبشبكة  اتصل املثال، سبيل عىل كية.سلو

يعمل  التهديد. وأللعنف  فيه ضتتعرقف مويف  خرآشخص  وأنت أ
إليهم، التحدث ميكنك نبودرمن متخصصوئ ارللطوستجابة االبشبكة  َُّ

قبطرمساعدتك  ميكنهموع. سبواأليام أال طوا مييوساعة   24 ملدة 
 منها: متعددة،  

ً

تهدئتك ومعك  التحدث•
حبائك أحد أن بشأيقلقك  معالتحدث •
العنف  اقفموو أصعبة، القات العالمع  التعامل يف مساعدتك•

التهديد و أ
ىخراألئة الطاراقف املومع  للتعامل اتخيارتقديم •

يف  دناهأجة املدرقام راألعىل  ئارللطوستجابة االبشبكة  تصالاالميكنك  
قت. ويأ
  9444-222-602 ماريكوبا: مقاطعة  •
ز: وكراهام/غرينيل/سانتا شايز/غرتكومقاطعات •

1-866-495-6735 
 6762-796-800-1أو  6000-622-520:مبيمقاطعة •
 6735-495-866-1ما: جيال/بينال/يومقاطعات •

 U.S. Department of Health & Human Servicesقع املصدر: مو
(hhs.gov/ash/oah/adolescent-development/healthy 

-relationships/bullying/index.html) 
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 D: للعناية الطبية - القسم )Medicare(نامج ميديكري بر
فتهج إىل معرما تحتا

نشعر تجعلناوصحتنا.  عىل الحفاظ يف تساعدنا دويةاأل
دويةاألتكاليف  لكن ىض.مرن نكوعندما  بتحسن 

نهأف تعرن أاملفيد  من تفعة.مرن تكون أميكن  
هناوالتكاليف.  هذه يف مساعدة عىل لالحصوميكنك  

التي دويةاأللتكاليف  Medicareتغطية ر دويت يأ
الطبيب. يصفها 

؟D ما هو القسم 
ميكنك ،e Medicarنامج بربللتمتع  هالًمؤكنت  ذاإ

 يفدوية األتكاليف   تغطية عىل  مني لتأايف اكشرتاال
eMedicar ،القسم  باسم ف واملعر« Dد يساعفهو «؛

دوية. األتكلفة  دفع يف 

نامج تغطية كيف ميكنني اختيار بر
استخدامه؟ ودوية األ

املغطاة،  دويةباألقامئة  عىل دويةاألامج بري تحتو
نامج،الرباستخدام  عند دوية.األكتيب  تسمى التيو

دويةاألهذه  مقابل صغري مبلغ دفع إىل تضطر قد 
يختلف Medicareمن  دويةأنامج بركل  املغطاة. 

من  دويةأخطة  اختيار إىل جتحتامبا رخر. اآلعن  
إليها.ج تحتاالتي  دويةاألتغطي  Dالقسم 

وأاملزيد،  فةملعر medicare.govة بزيارقم  
 MEDICARE-800-1الهاتف قم براتصل  

.)1-800-633-4227( 

 American Academy of Familyاملصادر: 
Physicians; American Cancer Society; 

Medicare.gov

خدمات اللغة 
جمة الرتو

 e CarcyMer نامجلربميكن 
جممرتعىل  لالحصويف  مساعدتك 

ة؛شاراإلللغة  جممرتو أالهاتف  عرب 
عايةالرات زيارثناء أيف  ملساعدتك 
ذاإمقابل.  ندوذلك والصحية،  

بلغتك،  للمساعدة بحاجة كنت 
نين ماعأو تَّمصت أنا كذأو إ

مبكتب فاتصل السمع، يف تمشكال
جم مرتلطلب  عضاء«األ»خدمات  

 3000-263-602 قم الرىل ع
جهاز)3879-624-800-1 أو

ت تصاالاالالنيص/جهاز  الهاتف 
.(711 البكم: وللصم  يبالكتا

عاية اكز الطبية لركن املرر
 )PCMH( ىضاملر
يةعالرلطبية اكزاملراولنمو اقبةامر

بكصلخاارىضملا

عليك  ليس لكن ه.رتطووطفلك  منو تتبع املهم من 
من  دجوموطفال األفطبيب  ك.حدولك بذمتقون أ
صحاء،األطفال األات زيارثناء أيف  خدمتك. جلأ

يأو أطفلك  منو يف اتخريتأي أالطبيب  يفحص 
الصحي النمو فحص نإى. خرأصحية  مشاكل 
طفلك مةبسالتبطة املرمات العالاقبة مريعني  

العاطفية.وعية مجتاالوالعقلية والبدنية  

عايةلرالطبية  اكزاملرمن   ءجزطفلك  طبيب هل 
الطبية  اكزاملرطباء ألميكن  ؟PCMH( )ىض املر
ر تتمحومنسقة وكاملة  عايةرفري تو ىض املرعاية لر

عاية لرالطبية  اكزاملرمن  ءكجزة. رساألل حو
مع كثب عن العمل عائلتكونت أميكنك  ىض،املر

لطفلك.  عايةالرن يقدموالذين  شخاصاألجميع  

ٌ

، اتصل بقسم خدمات  )PCMH(ىض عاية املراكز الطبية لرمات عن املرللمزيد من املعلو
 3879-624-800-1أو  3000-263-602قم عىل الر Mercy Careعضاء لدى األ

 (.711البكم: يب للصم وت الكتاتصاال)جهاز الهاتف النيص/جهاز اال
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:Health-e-Arizona Plus  
 انك ج إىل تحديث عنوهل تحتا

 ماتك؟ معلو و أ
ن تفعل هذا ميكنك أ

ين وقع اإللكرتم عرب املواليو
www.healthearizonaplus.gov .

ستخدام ساءة االإحتيال واال
من يةمالحلية ومسؤتقع  ا.خطريامرأستخدام االساءة إوحتيال االCare Mercy تعترب 

ساءةإو أاحتيال  ثحدويف  تشتبه كنت ذاإالجميع.  عاتق عىل ستخداماالساءة إوحتيال اال
ق الطربإحدى  عنها غبالاإلميكنك  بك، الخاصة  e CarcyMerايا مبزمتعلقة  استخدام

دناه: أ ة ركواملذ

ًً

 6361-338-800-1لدينا: الخاصة  التحقيقات حدةلوالساخن  بالخط اتصل •
حتيال: االت حاالعن  غباللإل Mercy Careلـ ن الساخبالخط  اتصل •

.1-800-810-6544 
)AHCCCS(لصحيةايةعالراتكلفة للشمونا ويزرأملنظال حتياالاتعملياعن  غبالإلامقبرتصل ا•

 .6686-487-888-1 أو 602-417-4193
قع املوعىل  دجواملوستخدام االساءة إوحتيال االعن  غبالاإلج ذمنواستخدم  •

www.MercyCareAZ.org. حظة:مالمات. املعلومن  ممكن قدر أكرب بتضمني قم
هويتك. رسية  عىل الحفاظ فسيتم بك، الخاصة تصالاالمات معلوفري بتوقمت  نإحتى  

 لحملاو( HIV )يةلبرشاعةملناانقص  سوفري
ات مهمة ختبارملاذا تعد اال

تأكدي ن؟اآلحامل   نتأهل  طفل؟ نجابإيف  تفكرين هل
هذا .HIV( )املكتسبة املناعة  نقص سوفرياختبار  اءجرإمن  
.AIDS( )اإليدز ض ملراملسبب  سوالفريهو  

ِ

سوالفريهذا  تنقل نأ )HIV( سوبفرياملصابة  للسيدة ميكن 
نأميكن   مكالحمل.  ثناءأذلك  يحدث نأميكن  لجنينها. 
دة.الالوثناء أيف  ا يضأذلك  يحدث  ً

اتخطوتتخذ  نأميكنها  مصابة، نهاأالسيدة  كتدرأذا إ
نأخاصة  دويةألميكن  طفلها. صحةوصحتها  عىل لتحافظ 

لطفلها.س والفرينقل  تجنب يف تساعدها 

ا.مبكرلها تناويف  تبدأذا إنتيجة  فضلأدوية األهذه  تحققو
مساعدتك ميكنها فإنه باستطاعتك، ذلك يكن مل ذاإلكن و
الطفل.دة الوواملخاض  بدء قبل استخدامها تم ذاإا  يضأ

ً

ً

ايتاللوحتى  امل،الحوالسيدات  لكل ختباراالاء بإجرىص يو
لدى  تظهر ال قد .HIV( )س وبفريمصابات  نهنأيعتقدن  ال 
أي HIV(  )البرشيةاملناعة  نقص سوبفرياملصابني  شخاصاأل
ا.حيانأات لسنواض عرأ

ُ

ً

عدمها  منHIV(  )سوبفريصابة اإلحالة  عىل فالتعرن إ
طفلك.  صحةوصحتك  مةسالمن  التأكد يف كيساعدف سو
نتيجة  كانت ذاإختبار. االاء جرإكيفية  عن طبيبك يلاسأ
 الجنسطريق  عن املنتقلة اضمراألمن  يأليجابية إختبار اال

 )STD( الرشية املناعة  نقص سوفريو أ( )HIV، لطبيبكميكن
يتمة.راملشوعىل  لالحصويف  كويساعداء الدولك  يصف نأ
مقابل. ن دولك  ةراملشوودوية األتقديم وختبار االاء جرإ

Centers for Disease Control and Preventionاملصدر: 

4 

www.MercyCareAZ.org
www.healthearizonaplus.gov


 
 

 
بة ي تجرأعات راستطال

 Mercy Careالعضو يف 
عايةالرخدمات  يف يكأرف نعرن أنريد 

يكأرلك.  نقدمها التي كيةالسلووالصحية  
جية خاركة رشنا جراستأالسبب  لهذا يهمنا. 

عضائنا. أبعض  إىل يأرع استطالسال إلر

رسية والهوية  لةمجهوعات ستطالاال
من فنعرلن  نناأيعني  هذا ائية.عشوو

ء مسأي أجد توال  عليها. يحصل الذي 
عضائناأجميع  يحصل لنود. دوبالرتبطة مر

عات. ستطالاالهذه  حدأعىل  

املهم  فمن ي،أرع استطالعىل  حصلت ذاإ
ى. خرأة مربالربيد  سالهإرومبلئه  متقون أ
ع،ستطالااليف  مساعدة إىل بحاجة كنت ذاإ

الصحية  عايةالرمقدم  مع اصلالتوميكنك  
دعم  يئخصاأمن  اطلب وأكية. السلو

املساعدة.عىل  لالحصوء مالالز

لحصومن  التأكد يف جاباتكإستساعدنا  
ممكنة. عايةرفضل أعىل  عضائناأجميع  

انبالجوفة معريف  ا يضأذلك  سيساعدنا 
تحسينها.  إىل جنحتاالتي  

ً

بإجاباتك  اتبطمرن يكولن  اسمك نأكر تذ
ع. ستطالاالعن  

ً

جاباتك يف التأكد ستساعدنا إ
عضائنا ل جميع أمن حصو

عاية ممكنة.فضل رعىل أ
ا يف يضسيساعدنا ذلك أ

جانب التي نحتافة الجومعر
إىل تحسينها.  

ً ا كل عامنزنفلوح اإل- احصل عىل لقامناكن أً
ماحصل عىل لقاحك اليوة، والكبار: كُن قدو

قت،الوال طوتتغري  انزنفلواإلسات وفرين ألانظر
كنت  ذاإعام.  كل حلقاعة جرإىل  جتحتانت فأ

لالحصون يكوة، خطريصحية  حالة من ينتعا
عىل  لللحصوخطط  همية.أأكرث  حاللقاعىل  

خريف. كل  حاللقامن  عتكجر

ً

طفالن يحصل األا أطفالك: من املهم جدأاحم
حعات اللقاا عىل جريضأ

ًِّ

  6العمر  من يبلغ طفل كل يحصل نأيجب  
طفلك جيحتاقد  ا.نزنفلواإلح لقاعىل  فأكرث شهرأ

ما  طبيبك لاسأوىل. األة املريف  عتنيجرإىل  
لطفلك.فضل األ

ا يضج أ؟ قد تحتاعاما  65 ك أكرث من هل عمر
يئوح االلتهاب الرعة لقاإىل جر

ًً

من  ينتعاكنت  ذاإخاصة  مهم، حاللقاهذا  
االلتهاب  لقاحات من عاننوهناك  من.مزض مر
هو  ما لحوطبيبك  مع التحدث ميكنك ي.ئوالر
لك.فضل األ

 Centers for Disease Controlاملصدر:  
ًand Prevention
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ة األوىل من هذه العقاقريب الحبنات: تجنفيواأل ّّ
نتني. كسيكووأن. دوكسيكووأسيت. كوبريدين. فايكو
دويةاألء مسأبعض  هذه وين(.الهري)نعم،  وينالهري
ًّنات.فيواألتسمى  التي 

ًً

بشكل  تعمل نيةفيواألاد املون أعىل  دليل جديوال 
إلخ(، ترين،موودفيل، )أفني ويبوبراألمن  فضلأ

اءسومل، لألل( )تايلينوفني سيتامينواألإىل  ضافةباإل
]2[ 1[ ]من(. )املزاملستمر  وأ)الحاد(  الجديد

إىل مراألبهم  ينتهي الذين شخاصاألمن  الكثري ليقو
نية،فيواألاد املوعاى  مدمنني وأمعتمدين  ايصبحون أ

حيان،األبعض  يف وىل.األة الحبباستخدام  يشء كل بدأ 
عليه نيحصلواحيانأطبيب.  من اءالدوعىل  احصلو

قبل املزيد. اادوأرذلك،  بعد حفلة. يف وأصديق  من 
بكثري؛أكرب مشاكل لديهم تصارفيه،  هم ما اكودرين أ

الذين شخاصاألمعظم  قف.التوايستطيعومل  نهمأل
بقايا من نهاخذويأات املخدرمن  ائدةزعة جراتعاطو

 خر.آشخص  جعال

نأويجب  جسمك، عن لومسؤنت أنبدأ؟  فلامذا
ذاإام. باحرتمعه  تعامل الحياة. مدى عليه تحافظ 
ذهبت وأا سنخلعت وسنان األطبيب  إىل ذهبت 

كاحلك يف اءبالتوصابتك إبعد  ئارالطوفة غرإىل 
عىل  للقضاء ناتفيواألمن  طبية صفةوك عطاؤإتم و

استخدام  فقط ميكنك ال ملاذا لتسأن أفعليك  مل،األ
نكأطبيبك  خربأل. التايلينوإىل  ضافةباإلفني ويبوبراأل

 دلة. األثبتته أالذي  ما فتعر

]1[ “Opioids not better than non-opioid 
medication,” Strategies for Prescribing Analgesics

 ,Comparative Effectiveness Trial (SPACE) 
يات املتحدة، البني القدماء بالون املحاروة شؤارزو

٢٠١٧ يار، مايو/ أ١٦ 

ّ
ً

ُ 
]2[ Chang A, Bijur P, Esses D, Barnaby D, Baer J,

“Effect of a Single Dose of Oral Opioid and 
Nonopioid Analgesics on Acute Extremity Pain in 

the Emergency Department,” JAMA 2017; 318 
(17): 1661-1667 

ن متهمنا« »صحتك  ةرشنت رُشن
Mercy Care,عضاء أجل أ

4350 E. Cotton Center 
Blvd., Building D, Phoenix, 

AZ 85040.

عليها املتعاقد الخدمات لوت
»نظام  مع ممربعقد  جبمبو

عاية الرتكلفة  للشمونا وأريز
.(AHCCCS) الصحية«

َُّ

ال عامة صحية ماتمعلوهذه  
عايةالرمقدم  ةاستشارعن  غنيت

تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص 
نأعىل  ادامئص احرمنه.  عليها 

كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب 
صحية. عاية رمن  إليه جتحتامبا  

ُ

ً
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Nondiscrimination Notice 

Mercy Care complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, 
color, national origin, age, disability or sex. Mercy Care does not exclude people or treat them differently 
because of race, color, national origin, age, disability or sex. 

Mercy Care: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as: 
o Qualified sign language interpreters 
o Written information in other formats (large print, audio, 
accessible electronic formats, other formats) 

• Provides free language services to people whose primary language 
is not English, such as: 
o Qualified interpreters 
o Information written in other languages 

If you need a qualified interpreter, written information in other formats, 
translation or other services, call the number on your ID card or 
1-800-385-4104 (TTY: 711). 

If you believe that Mercy Care 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 with our Civil Rights 
Coordinator at: 

Address: Attn: Civil Rights Coordinator 
4500 East Cotton Center Boulevard 
Phoenix, AZ 85040 

Telephone:  1-888-234-7358 (TTY 711) 
Email: MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org 

You can file a grievance in person or by mail or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights 
Coordinator 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, D.C. 20201, 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

86.03.322.1-AZ 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Multi-language Interpreter Services 

ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  
Call the number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame 
al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

NAVAJO: D77 BAA AK0N7N7ZIN: D77 bee y1ni[ti’go, saad bee 1k1’1n7da’awo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 
n1 h0l=. Ninaaltsoos nit[‘iz7 bee n44hozin7g77 bine’d66’ b44sh bee hane’7 bik1’7g77 bee hod7ilnih 
doodago 1-800-385-4104 (TTY: 711) h0lne’ doolee[. 

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。請致電您的 ID 卡背面的電話號
碼或 1-800-385-4104 (TTY: 711)。 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Hãy gọi số có ở mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo 
para sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 ID 카드 뒷면에 
있는 번호로나 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오. 

FRENCH: ATTENTION: si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le numéro indiqué au verso de votre carte d’identité ou le 1-800-385-4104 (ATS: 711). 

GERMAN: ACHTUNG: Wenn Sie deutschen sprechen, können Sie unseren kostenlosen Sprachservice nutzen. 
Rufen Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer ID-Karte oder 1-800-385-4104 (TTY: 711) an. 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги 
перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, 
или по номеру 1-800-385-4104 (TTY: 711). 

JAPANESE:注意事項:日本語をお話になる方は、無料で言語サポートのサービスをご利用いただけます。  
IDカード裏面の電話番号、または 1-800-385-4104 (TTY: 711)までご連絡ください。 

SERBO-CROATIAN: OBAVEŠTENJE: Ako govorite srpski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. 
Pozovite broj na poleđini vaše identifikacione kartice ili broj 1-800-385-4104 (TTY – telefon za osobe sa 
oštećenim govorom ili sluhom: 711). 

SOMALI: FEEJIGNAAN: Haddii af-Soomaali aad ku hadasho, adeegyada gargaarka luqadda, oo bilaash ah, ayaad 
heli kartaa. Wac lambarka ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga aqoonsiga ama 1-800-385-4104 (Kuwa 
Maqalka ku Adag 711). 

86.03.322.1-AZ
�
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