BURMESE
Tulsa Foot & Ankle Clinic မွာ ဗဟု ိ အစုိုးရ ိ ိ င္ိ သက္ဆုိ င္ေ ိသွာ အမွာိုးိ ပည္သူ ရပုင္င ြင ္ိ ဥေပဒ ိ ိ င္ိ လက္္ေ ိတြ႔
အက္်ံ ိ ိိုးဝငသ ည္ သွာမက္ လူ မိုး၊ အသွာိုးေ ိရွာင္၊ ေိမမိုးမဖွာိုးသည္ိ ိ ို ိ ငငံ၊ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိ ိုးိ ဖစမႈ၊ သုိ ႔မဟု ြ္ လင္ ိ ိ င္ိ
ပြသက္္၍လည္ိ ိုး ခခြဲ ိ ခွာိုးဆက္ဆံမႈ အလင္ိ ိုးမရိ ပါ။ လူ မိုး၊ အသွာိုးေ ိရွာင္၊ ေိမမိုးမဖွာိုးသည္ိ ိ ို ိ ငငံ၊ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိ ိုးိ ဖစမႈ သုိ ႔မဟု ြ္

လင္ စသည္္ု႔ ေိၾက္ွာင္ိ Tulsa Foot & Ankle Clinic မွာ မည္သူက္ု မ ခ စလွပ္ွာိုးိ ခင္ိ ိုး မ ပ သုိ ႔မဟု ြ္ သိုးိ ခွာိုး ခခြဲ ိ ခွာိုးဆက္ဆံမႈ လံ ို ိ ိုးဝ
မရိ ပါ။
Tulsa Foot & Ankle Clinic:
• မသင္စြမ္ိ ိုးသူ မွာိုး ေအစ ဖင္ိ တက္ိ ိ ို ိ ္ပ္ ု႔ ိ င္ိ ထ ထ ေိရွာက္္ေ ိရွာက္္ ဆက္က္သယ္ ေိဆွာင္င ြက္္ိ ို ိ င္ေ ိစရန္ အခမြဲ
အက္ူ အညမွာိုး ိ ိ င္ိ ဝန္ေ ိဆွာငမႈမွာိုးအွာိုး စစဥ္ေ ိဆွာင္င ြက္္ေ ိပိုးပါသည္၊ ဥပမွာ အွာိုးိ ဖင္ိ -

○ လက္ဟန္ေ ိိ ခဟန္ိ ပ အမူအရွာ ဘွာသွာစက္ွာိုး အဆင္ိ ိ မင္ိ စက္ွာိုးိ ပစမွာိုး
○ အခ က္အလက္မ ွာိုးအွာိုး အ ခွာိုးပံို စံိ ဖင္ိ ေိရိုးခ ပ ခင္ိ ိုး (က္ွာိုးခ ပၾက္ိုးမွာိုးိ ဖင္ိ ပံ ို ိ ိ ိ ပ္ိ ခင္ိ ိုး၊ အသံပုင ္ိ ိုး၊ က္ု ယ္ုင္
လု ပ္ေ ိဆွာင္ ိ ို ိ ငသ ည္ိ အလက္္င္ြစနစ္ စနစမွာိုး အ ပင္ အ ခွာိုး ပံ ို စံ အမိုးမိုးိ ဖင္ိ စစဥ္ ွာိုးပါသည္ )
• မခင္ ဘွာသွာစက္ွာိုး မွာ အဂၤလပ္ မဟု ြ္ေ ိသွာ သူမွာိုးအတြက္္ ဘွာသွာစက္ွာိုး ဝန္ေ ိဆွာငမႈ အခမြဲ အစအစဥ္ က္ု လည္ိ ိုး
ေိဆွာင္င ြက္္ ေိပိုးပါသည္ ဥပမွာ အွာိုးိ ဖင္ိ -

○ အဆင္ိ ိ မင္ိ စက္ွာိုးိ ပစမွာိုး
○ အခ က္အလက္မ ွာိုးအွာိုး အ ခွာိုး ဘွာသွာစက္ွာိုးိ ဖင္ိ ေိရိုးခ ပ ခင္ိ ိုး
အက္ယ္၍ ယင္ိ ိုး ဝန္ေ ိဆွာငမႈမိုး သင္ လု အပပါက္၊ Kathy Conrad ထံ သုိ ႔ ဆက္က္သယ္ ိ ိ ို င ပါသည္။
လူ မိုး၊ အသွာိုးေ ိရွာင္၊ ေိမမိုးမဖွာိုးသည္ိ ိ ို ိ ငငံ၊ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိ ိုးိ ဖစမႈ၊ သုိ ႔မဟု ြ္ လင္ ိ ိ င္ိ ပြသက္္၍ Tulsa Foot &
Ankle Clinic မွာ ယင္ိ ိုး ေိဖွာိ္ိ ပပါ ဝန္ေ ိဆွာငမႈမွာိုးအွာိုး မစစဥ္ေ ိပိုးပြဲ အ ခွာိုးေ ိသွာ နည္ိ ိုးလမ္ိ ိုး ြစြံို ြစြုိ ဖင္ိ ခခြဲ ိ ခွာိုးဆက္ဆံ
ေိနသည္ ဟု သင္ ယံ ို ၾက္ည္မပါက္၊ နစနွာခ က္္ က္ု သင္ ဖုင င္ြဲ၍ ေိဖွာိ္ိ ပ ိ ို င သ ည္ - Kathy Conrad, 3315 E 47th Pl, Suite 201 Tulsa, OK

74135, 918-749-4484. info@tulsafootandankle.com. စသည္ ေိဖွာိ္ိ ေပပိုးရမည္။ သင္ိ နစနွာခ က္္ အွာိုး စွာြု က္္ ိ ဖင္ိ

လည္ိ ိုးေ ိက္ွာင္ိ ိုး၊ ဖက္ြ ္ ိ ဖင္ိ လည္ိ ိုးေ ိက္ွာင္ိ ိုး၊ အိုးေ ိမိုးလ္ ိ ဖင္ိ လည္ိ ိုးေ ိက္ွာင္ိ ိုး သင္ က္ု ယ္ုင္ ဖုင င္ြဲ ေိပိုးပု႔ ို ိ ငသ ည္။ နစနွာခ က္္
ြင္ိ ပ ခင္ိ ိုး ိ ိ င္ိ ပြသက္္၍ သင္ အက္ူ အည လု ိ အပပါက္၊ Kathy Conrad ေအစ ဖင္ိ သင္ိ အွာိုး က္ူ ညရန္ အဆငသင ္ိ ရိ ပါသည္။
အမွာိုးိ ပည္သူ ရပုင္င ြင ္ိ မွာိုး အတြက္္ ြု င ၾက္ွာိုးခ က္္ု ဖုင င္ြဲိ ပိုး U.S. Department of Health and Human Services (ေအမရက္န္

ိ ပည္ေ ိထွာငြု က္န္ိ ိုးမွာေိရိုး ိ ိ င္ိ လူ သွာိုးအက္ိုးိ ပ ဝန္ေ ိဆွာငမႈ ဌွာန)၊ Office for Civil Rights (အမွာိုးိ ပည္သူ ရပုင္င ြင ္ိ မွာိုး ဆုိ ငြွာ
ရံ ို ိ ိုး) ဆသုိ ႔ အလက္္င္ြစနစ္ စနစ္ မြဆင္ိ Office for Civil Rights Complaint Portal မြဆင္ိ သင္ ြင္ိ ပ ြု ိ ငၾက္ွာိုး ို ိ ငပါသည္၊
ြု ိ ငၾက္ွာိုး ို ိ ငသ ည္ိ ေိနရွာက္ု https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf တြင္ ဝင္ေ ိရွာက္ၾက္ညိ္ရႈ ိ ို င သ ည္ သုိ ႔မဟု ြ္
အိုးေ ိမိုးလ္ ိ ဖင္ိ လည္ိ ိုးေ ိက္ွာင္ိ ိုး၊ ဖုန္ိ ိုး ိ ဖင္ိ လည္ိ ိုးေ ိက္ွာင္ိ ိုး ြု ိ ငၾက္ွာိုး ို ိ ငသ ည္ိ လပြွာ မွာ U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
ြု င ၾက္ွာိုးခ က္္ ေိလွာက္လႊိွာမွာိုးက္ု http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.ht ml တြင္ ဝင္ေ ိရွာက္္ ယူ ို ိ ငပါသည္။

