
របស់យ�ើង
សិទ្ិ

…សម្រាប់មនុស្សដែលដាក់ពាក្យសុំ 
ឬទទួលបានជំនួយសាធារណៈក្នុងរែ្ឋ  
California

យ្រោម California
កម្មវិធីសុខុមាលភាព

ការម្រិតល�ើសរិទ្រិជាក់លាក់ណា្ួយ
ទោះបីជាទោកអ្នករានសិទ្ិទទួលបានឯកជនភាព 
និងការសរា្្ត់ រានច្បាប់ជាក់ោក់មួយចំនួនដែលអនុញ្្ត
ការទលើកដលងដែលរានកម្មិត។ ទោកអ្នកអាចសួររកច្បាប់ព ី
ទោនធីបាន។

សំណួរ
ម្បសិនទបើទោកអ្នករានសំណួរស្ីពីរទបៀបទស្នើសុំសវនាការ
រែ្ឋ ទូរស័ព្ទទៅអង្គភាពទស៊ើអទង្គត និងទ្លើយតបសាធារណៈ៖ 
ទលខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្ល (Public Inquiry and Response Unit) 
(800) 952-5253។ ទលខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លរបស់ TDD គឺទលខ 
(800) 952-8349។

ក្្មវិធីមានក្នុងកូនលសៀវល�ៀវលនះ
▪ កម្មវិធីជំនួយដ្្នកសុំកូនចិញ្ចឹម (AAP)

▪ ទសវាការពារមនុស្សជំទង់

▪ កម្មវិធីស្ីពីទម្គឿងម្សវឹង និងថ្្ំទ�ៀន

▪ កម្មវិធីជំនួយដ្្នកទស្បៀងអាហាររែ្ឋ California (CFAP)

▪ Medi-Cal

▪ CalWORKs

▪ ការដ្ោំកុរារ CalWORKs 

▪ កម្មវិធី ឬទសវា CalWORKs Welfare-to-Work 

▪ កម្មវិធីជំនួយការម្បាក់សម្រាប់ជនអទនាត្ម្បទវសន្ត (CAPI)

▪ ទសវាសុខុរាលភាពកុរារ

▪ Denti-Cal

▪ ការពិនិត្យសុខភាពជាមុន និងតាមទពលទវោ 
ទោគវិនិច្័យ និងការព្យាបាល (EPSDT)

▪ CalFresh (ហ៊្វូតដស្តម)

▪ ការដ្ោំកូនចិញ្ចឹម

▪ ទសវាគាំម្ទតាម្្ទះ

▪ កម្មវិធីជំនួយដ្្នកអាណាព្យាបាលសាច់ញាតិ (Kin-GAP)

▪ សុខភាព្្វូវចិត្ត

▪ កម្មវិធីពហុបំណងសម្រាប់ជនវ័យចំណាស់ (MSSP)

▪ កម្មវិធីទសវាដ្ោំផ្្ល់ខ្លួន (PCSP)

▪ ជំនួយម្បាក់ដ្្នកជនទ�ៀសខ្ឡលួន

▪ ទសវាសង្គមកិច្

សូមប្រាប់យ�ើង ប្បសិនយបើយោកអ្នកត្
រូវការជំនួ�យោ�សារតតពិការភាព

យស្នើសុំអ្នកបកតប្បយោ�ឥតគិតថ្លៃ

PUB 13 (Cambodian) (8/16)

បណ្ដឹងអំពីការលរើសលអើង
ម្បសិនទបើទោកអ្នកគិតថរានទគទរើសទអើងទោកអ្នក ទោកអ្ន
កអាចដាក់ពាក្យបណ្ចឹងមួយដាច់ទដាយដែកទៅទោនធី ឬរែ្ឋ 
និងរដា្្�ិបាលសហព័ន្។  ភា្្ក់ងារសហព័ន្ដែលទោកអ្នកម្តរូវដា
ក់ប្ចឹងទៅទនាះ គឺ ដ្អែកទលើទតើបណ្ចឹងរបស់ទោកអ្នកមកទលើកម្មវិធីអ្ី។ 
ទោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ចឹងអំពីការទរើសទអើងជាមួយនចឹង៖

1. ចំទពាះោល់កម្មវិធីដែលម្គប់ម្គងទដាយនាយកដា្្នសុខុរាល
ភាពទោនធីរបស់ទោកអ្នក៖ អ្នកសម្មបសម្មរួលសិទ្ិពលរ
ែ្ឋរបស់ទោនធី។ សួរការិយាល័យទោនធីរបស់ទោកអ្នក 
រកទ្ម្ះ អាសយដា្្ន និងទលខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្មប
សម្មរួលសិទ្ិពលរែ្ឋរបស់ទគ។ អ្នកសម្មបសម្មរួលទនាះនចឹ
ងទស៊ើបអទងកេតទលើបណ្ចឹងរបស់ទោកអ្នកទដាយឯកោជ្យ។

2. ការិយាល័យសិទ្ិពលរែ្ឋ
 ម្កសួងទសវាសង្គមកិច្រែ្ឋ CALIFORNIA
 744 P Street, MS 8-16-70
 Sacramento, CA  95814
 (916) 654-2107
 (866) 741-6241 (ទលខទូរស័ព្ទឥតគិតថ្ល)

3.  ចំទពាះកម្មវិធី CALFRESH៖
ម្កសួងកសិកម្មរបស់សហរែ្ឋអាទមរិក

 នាយក ការិយាល័យសិទ្ិពលរែ្ឋ 
 Room 326-W, Whitten Bldg.
 Washington, D.C. 20250-9410
 (202) 720-6382 (សំទែង និង TTY)

4. សម្រាប់ោល់ កម្មវិធីទ្្សងៗទទៀត៖ 
ទសវាសុខភាព និងមនុស្សកិច ្
ការិយាល័យសិទ្ិពលរែ្ឋ 
 90  7th Street, Suite 4-100 
 San Francisco, CA 94103 
  (415) 437-8310 (សំទែង)
   (415) 437-8311 (TDD)

លព�កំណត់ក្នុងការចាត់វិធានការ
ម្បសិនទបើទោកអ្នកទទួលរងការទរើសទអើង ទោកអ្នកម្តរូវដា
ក់ពាក្យប្ចឹងរបស់ទោកអ្នកក្នុងរយៈទពលមិនទលើស 180 ថ្ងៃ 
ចាប់ពីទកើតរានការទរើសទអើងមក។ ម្បសិនទបើការទរើសទអើងក៏ប៉ះពាល់
ែល់កម្មិតថនអត្ថម្បទយាជន៍ និងទសវារបស់ទោកអ្នក ទោកអ្នកក៏
ម្តរូវសុំសវនាការរែ្ឋក្នុងរយៈទពលមិនទលើស 90 ថ្ងៃ្ងដែរ។ ការទស៊ើ
បអទងកេតទលើការទរើសទអើងណាមួយមិនអាចដកដម្បកម្មិតអត្ថម្បទយា
ជន៍ និងទសវារបស់ទោកអ្នកទទ រានដតសវនាការរែ្ឋទទដែលអាច
ទធ្ើបាន។

កូនទសៀវទៅទនះរានទៅការិយាល័យទោនធីក្នុងស្
រុករបស់ទោកអ្នក និងទៅ www.cdss.ca.gov 
តាមភាសាែូចោងទម្កាម៖
• អាោ៉្ប់
• អាទមនី
• ដខ្មរ
• ចិន
• ដពក្ស 
• ហ្នុង 

• ជប៉ុន
• កូទរេ
• ឡាវ 
• ទមៀន 
• ព័រទុយហ្គីស
• ប៉ុនចាប៊ើ 

• រុស្សនុី
• ទអស្បា៉្�
• ទអស្បា៉្�ទបាះពុម្ពអក្សរធំៗ
• តាហា្្ឡនុក 
• អ៊ុយដម្កន
• ទវៀតណាម

រានទបាះពុម្ពជាអក្សរធំៗ អក្សរទម្បល និងសុីឌីសំទែង

STATE OF CALIFORNIA 
(រែ្ឋ CALIFORNIA)

HEALTH AND HUMAN
SERVICES AGENCY 
(ភា្្ក់ងារសុខភាព និង 

មនុស្សកិច)្

DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES 

(ម្កសួងទសវា 
សង្គមកិច)្



សរិទ្រិរបស់លលាកអ្នក
ោល់ម្បជាពលរែ្ឋ និងអង្គការដែល្្ល់ជំនួយសារធារណៈម្តរូវ
ដតទគារពសិទិ្របស់ទោកអ្នក។  ទគអាចជួយឱ្យទោកអ្នកយល់ 
និងដាក់ពាក្យសុំអត្ថម្បទយាជន៍ និងទសវាបាន។

7.  មិនម្បឈបមុខនចឹងការទរើសទអើងក្នុងការទទួលអត្ថម្បទយា
ជន៍ ឬទសវាពីកម្មវិធី។

8.  ដាក់ពាក្យប្ចឹងអំពីការទរើសទអើង។
9.  ទទួលបានជំនួយបដន្ថមពីបុគ្គលិកទោនធី ទែើម្បីទធ្ើឱ្យម្បា

កែថទោកអ្នកទទួបានអត្ថម្បទយាជន៍របស់ទោកអ្នក 
ម្បសិនទបើទោកអ្នករានពិការភាព ឬពិការភាពដែលទធ្ើឱ្
យរានការពិបាកយល់អំពីវិធានរបស់កម្មវិធីទនះ។ 

10.  ព័ត៌រានរបស់ទោកអ្នកម្តរូវបានរក្សាទុកជាសរា្្ត់។
11.  ម្តរូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទដាយភាពគួរសម 

និងការទគារព។

មបសរិនលបើលលាកអ្នកមានបញ្ហាជា្ួយលសវា 
ឬជំនួយរបស់លលាកអ្នក។
1.  រក្សាសំណុំទរឿង ោល់ព័ត៌រាន ឯកសារ 

និងទំនាក់ទំនងជាមួយទោនធី។
2. ទទួលបានបងា្្ន់ថែ ទពលទោកអ្នកម្បគល់អ្ីមួយ។
3. ទោកអ្នកអាច នាំនរណារា្្ក់ មកជាមួយទោកអ្នកទែើម្បី

ជួបជាមួយអ្នកទធ្ើការរបស់ទោកអ្នក។
4.  បណ្ចឹង។  រានវិធីចំនួន 4 ទែើម្បីទធ្ើទរឿងទនះ៖
▪ ទម្រៅ្្វូវការ៖ ទោកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកម្គបម្គង

របស់ទោកអ្នកទែើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្្ជាមួយអ្នកទធ្ើការ
ណារា្្ក់ ឬទែើម្បីពិនិត្យវិន័យ និងវិធានការដែលបានទស្នើ
សុំស្ីពីជំនួយ ឬទសវារបស់ទោកអ្នក។

▪ សវនាការរែ្ឋ៖ ទស្នើសុំសវនាការរែ្ឋទបើរានបញ្្ជា
មួយនចឹងជំនួយ និងទសវារបស់ទោកអ្នក។ យោ
កអ្នកប្តរូវយស្នើសុំសវនាការក្នុងរ�ៈយពលមិនយលើ
សពី 90 ថ្ងៃ ថនការចាត់វិធានការរបស់យោនធី។ 
ទោកអ្នកអាចប្ចឹងបានទម្កាយរយៈទពល 90 ថ្ងៃ ម្បសិនទបើ
ទោកអ្នករានទហតុ្លម្តចឹមម្តរូវ ែូចជាឈឺ ឬពិការភាព។

▪ បណ្ចឹងអំពីការទរើសទអើង៖ ម្បសិនទបើទោកអ្នករានអារ
ម្មណ៍ថទោនធីទរើសទអើងចំទពាះទោកអ្នក ទោកអ្នកអា
ចទធ្ើបណ្ចឹងអំពីការទរើសទអើងទៅអ្នកសម្មបសម្មរួលសិ
ទ្ិពលរែ្ឋរបស់ទោនធី ឬទៅការិយាល័យសិទ្ិពលរែ្ឋ 
និងទៅរដា្្�ិបាលសហព័ន្។ ទោកអ្នកម្តរូវ
ដាក់បណ្ចឹងក្នុងរយៈទពលមិនទលើសពី 180 ថ្ងៃ 
ថនការទរើសទអើង។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីទរឿងទនះ 
សូមទមើលដ្្នកដែលទ្្ើមទដាយ 
"ការទរើសទអើងម្តរូវបានហាមឃាត់"។  ម្បសិនទបើការទរើស
ទអើងក៏ប៉ះពាល់ែល់អត្ថម្បទយាជន៍ ឬទសវារបស់ទោកអ្នក 
យោកអ្នកក៏ប្តរូវយស្នើសុំសវនាការរដ្ឋម្បសិនទបើទោកអ្នកច
ង់ជំោស់នចឹងការសទម្មចរបស់ទោនធីស្ីពីអត្ថម្បទយាជន៍ 
ឬទសវារបស់ទោកអ្នក។

▪ បណ្ចឹងសារទុក្ខ៖ ទោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ចឹងជាមួយ
នចឹងទោនធី ម្បសិនទបើពួកទគរាននីតិវិធីបណ្ចឹងសារទុក្ខ។  
យនះមិនការពារអត្ថប្បយោជន៍របស់យោកអ្នកតាមវិធីដែល
ទស្នើសុំសវនាការរែ្ឋឱ្យទធ្ើ។

សវនាការរដ្ឋ
▪ ទោកអ្នកអាចទស្នើសុំសវនាការរែ្ឋបានម្គប់ទពលដែលទោ

កអ្នកមិនយល់ម្សបតាមវិធានការរបស់ទោនធីស្ីពីអត្ថម្ប
ទយាជន៍ ឬទសវារបស់ទោកអ្នក។

▪ ទោកអ្នកអាចទស្នើសុំសាវនាការរែ្ឋបាន ម្បសិនទបើទោនធី
មិន្្ល់អត្ថម្បទយាជន៍ ឬទសវាែល់ទោកអ្នក ដែលទោក
អ្នកគិតថទោកអ្នកគួរដតទទួលបាន។

▪ សវនារការរែ្ឋសាត្ប់ទដាយទៅម្កមច្បាប់រែ្ឋបាលរា្្ក់។  ទោ
នធីនចឹងរាននរណារា្្ក់ទៅឯសវនាការទែើម្បីពន្យល់ថទហ
តុអ្ីបានជាទគចាត់វិធានការរបស់ទគ។  

▪ សវនាការរែ្ឋគឺមិនដមនជាសវនាការតុោការទទ។ ទោក
អ្នកពិតជារានសិទ្ិក្នុងការទទួលបានអ្នកតំណាងមកជា
មួយទោកអ្នក។ រានទសវាដ្្នកច្បាប់ទដាយឥតគិតថ្លម្គ
ប់ទោនធីោំងអស់។ ទសវាោំងទនាះរានទៅទលើទំព័ររា្្ង
ទទៀតថនទសចក្តីជូនែំណចឹងរបស់ទោនធីរបស់ទោកអ្នក។ 
ទោកអ្នកអាចនាំយកសាក្សីមកបាន។ ទោកអ្នករានសិទ្ិទ
ទួលបានអ្នកបកដម្បទដាយឥតគិតថ្ល។ សួរទោនធីពីរទបៀបទទួ
លបានអ្នកបកដម្ប។
• ម្បសិនទបើបញ្្របស់ទោកអ្នកទកើតរានជាមួយនចឹងជំ

នួយទូទៅ ឬជំនួយសទ្ងា្្ះទូទៅ ទោកអ្នកម្តរូវទស្នើសុំ
សវនាការរបស់ទោនធី។  

• ម្បសិនទបើបញ្្របស់ទោកអ្នកទកើតរានជាមួយនចឹងអ
ត្ថម្បទយាជន៍សន្តិសុខសង្គម ទោកអ្នកម្តរូវទំនាក់ទំន
ងទៅរែ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម។

បន្តជំនួយ ឬលសវារបស់លលាកអ្នកលោយរង់ចាំសវ
នាការរដ្ឋ
ទោនធីម្តរូវជូនែំណចឹងែល់ទោកអ្នកមិនទលើសពី 10 ថ្ងៃ មុន
ទកើតរានការចាត់វិធានការណាមួយទែើម្បីផ្្ស់ប្វូរទសវាឬជំនួ
យរបស់ទោកអ្នក។ ម្បសិនទបើទោកអ្នកទស្នើសុំទធ្ើសវនាកា
រមុនចាត់វិធានការ ទោកអ្នកអាចទទួល "ជំនួយបង់រង់ចាំ" 
សវនាការរបស់ទោកអ្នក។ ទនះរានន័យថជំនួយរបស់ទោក
អ្នកទៅែដែល រហូតែល់ទោកអ្នកទទួលបានការសទម្មចរប
ស់សវនាការ។ 
យោកអ្នកប្តរូវយស្នើសុំសវនាការមួ�រាល់ការជូនដំណឹង្្ីតដល
យោកអ្នកទទួលរាន ប្បសិនយបើយោកអ្នកមិន�ល់ប្សប។

រលបៀបលស្នើសុំសវនាការរដ្ឋ
1. ទូរស័ព្៖ ទស្នើសុំសាវនាការរែ្ឋ ទដាយោក់ទងទៅ 

ម្កសួងសង្គមកិច ្CA តាមទលខ (800) 743-8525 ឬ 
(800) 952-5253

2. បំទព�ទៅោងទម្កាយការជូនែំណចឹង
អំពីវិធានការរបស់ទោកអ្នក (NOA) 
ឬទ្ញើសំទណើរជាោយលក្ខណ៍អក្សរទៅ៖  
CDSS State Hearing Division 
744 P Street M.S. 09-17-37 
Sacramento, CA 95814 

ការលរើសលអើងមតរូវបានហា្ឃាត់
ទម្កាមច្បាប់រែ្ឋ ភា្្ក់ងារសុខុរាលភាពម្បដហលមិន្្ល់ឱ្យទោក
អ្នកនូវជំនួយអត្ថម្បទយាជន៍ ឬទសវា ដែលខុសពីជំនួយដែល្្ល់
ឱ្យអ្នកទ្្សង ទដាយដ្អែកទលើ 

ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បនុរ សញ្្តិទែើម 
(រូមរានភាសា) អត្តសញ្្ណម្កុមជនជាតិភាគតិច
អាយុពិការភាព សាសនា ទ�ទ ចំណូលចិត្ត្្វូវទ�ទ 
ទំនាក់ទំនងនទយាបាយ សា្្នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬ 
ថែគួក្នុងម្គរួសារ

ច្បាប់សហព័ន្ក៏ហាមឃាត់ការទរើសទអើងជាទម្ចើន 
ទោះបីជាមិនទលើកទែើងែូចោងទលើក៏ទដាយ។
ច្បាប់សហព័ន្ក៏ហាមឃាត់៖ 
1. ពន្យាទពល ឬបែិទសធដាក់កុរារសម្រាប់ការចិញ្ចឹម 

ឬចូលក្នុងការដ្ោំចិញ្ចឹមទដាយដ្អែកទលើ ពូជសាសន៍ 
ពណ៌សម្បនុរ ទែើមកំទណើតរបស់ឪពុករា្្យចិញ្ចឹម 
ឬទោកអ្នកសុំចិញ្ចឹម ឬកុរារ 

2.  បែិទសធបុគ្គលណារា្្ក់មិនឱ្យរានឱ
កាសទែើម្បីកា្្យជាអ្នកសុំកូនចិញ្ចឹម 
ឬឪពុករា្្យធម៍ទដាយដ្អែកទលើពូជសាសន៍ ពណ៌ម្បនុរ 
ឬសញ្្តទែើមរបស់បុគកេលទនាះ ឬកុរារដែលពាក់ព័ន្។

ឧទារហណ៍ននការលរើសលអើង
▪ ទោនធីមិន្្ល់អ្នកបកដម្បទដាយឥគិតថ្លែល់ទោកអ្នក។  

▪ ទោកអ្នកទធ្ើការម្បាប់ម្កុមជនជាតិភាគតិ
ចណាមួយអំពីកម្មវិធី និងទសវាទម្ចើនជាង 
មនុស្សមកពីជនជាតិភាគតិចែថទទទៀត។

▪ ទោនធីនចឹងមិនជួយទោកអ្នកឱ្យទទួលបាន
ការដសត្តសំែងអំពីការតម្មង់ទិសកម្មវិធី 
ទែើម្បីជួយអ្នកជាមួយពិការភាព ដែលទធ្ើឱ្យរានកាពិបាកែ
ល់ទោកអ្នកក្នុងការអាន។

▪ អ្នកទធ្ើការែចឹងថទោកអ្នកកាន់សាសនា 
ឬកាន់នទយាបាយអ្ី រួចមកក៏ម្បម្ពចឹត្តដាក់ទោកអ្នកខុសពី
ធម្មតា

▪ ទោកអ្នកមិនអាចទៅជួបតាមការណាត់ ពីទម្ពាះដតអាគាររ
បស់ទោនធីមិនរានជទណ្ើរយន្ត។

▪ ទោកអ្នកមិនអាចយកទរៅអីកង់របស់ទោកអ្នកចូលក្នុង
បន្ទប់ពិនិត្យ សរា្្សន៍ ឬបន្ទប់ទចឹក។

▪ បុរសម្តរូវបានទគបញ្វូនចូលរួមការបណ្ដះបណា្្លការងារ
សម្រាប់កិច្ការដែលរានម្បាក់ដខខ្ពស់ជាងម្ស្តី។

▪ ទោនធីមិនចង់ឱ្យទោកអ្នកទទួលបានការបណ្ដះប
ណា្្ល ទដាយសារដតពួកទគនិយាយថទោកអ្នក 
"ចាស់ទពក។"

▪ ទគមិនអនុញ្្តឱ្យទោកអ្នកយកកូនចិញ្ចឹម ទដាយសារដត
ទោកអ្នករានពួជសាសន៍ទ្្សង។

លលាកអ្នកមានសរិទ្រិក្នុងការ…
1. យល់ែចឹងអំពីអ្ីដែលកំពុងទកើតទែើងជាមួយនចឹងពាក្យ 

និងជំនួយរបស់ទោកអ្នក។
2.  ទទួលបានការពន្យល់ជាោយលក្ខណ៍

អក្សរ និងទដាយផ្្ល់រាត់អំពីពាក្យសុំ 
និងជំនួយរបស់ទោកអ្នក។

3.  ទទួលបានបងា្្ន់ថែសម្រាប់ឯកសារណាមួយដែលទោក
អ្នកម្បគល់។

4.  ទមើលសំណុំទរឿងរបស់ទោកអ្នក។
5.  ទមើលច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិរបស់រែ្ឋ និងទោនធី។
6.  ទស្នើសុំឱ្យទៅម្កមពិនិត្យោល់ការសទម្មចរបស់ទោនធីអំពី

សិទ្ិទទួល អត្ថម្បទយាជន៍ ឬទសវារបស់ទោកអ្នក។

n  You have the right to an interpreter free of charge.
لديك الحق يف مرتجم شفوي مجانًا.

n  Դուք անվճար թարգմանիչ ստանալու 
իրավունք ունեք:

n  អ្នកមានសិទិ្ធទទួលបានអ្នកបកប្បភាសាមា្ន កដ់ោយ 
ឥតគិតថ្លៃ ។

你你你你你你你你你你n  你有免費翻譯員的權利.
شام از حق دریافت خدمات بدون هزینه مرتجم شفاهی برخوردارید.

n  Koj muaj cai tau txais ib tug kws txhais lus pub 
dawb.

n  あなたには、無料で通訳をつける権利があります。

n  통역 서비스를 무료로 제공받으실 수 있습니다.

n  ທ່ານມີສິດທ່ີຈະຂໍໃຫ້ມີນາຍພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ.
n  Meih maaih bun-paaiv buonc liouh tengx 

baeqc porv waac maiv zuqc cuotv nyaanh.
n  Você tem direito a um intérprete sem custos.
n  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸ਼ਿਏ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
n  Вы имеете право на бесплатные услуги 

переводчика.
n  Usted tiene derecho a servicios gratuitos de 

un intérprete.
n  Ikaw ay may karapatan sa isang interpreter o 

pasalitang tagapagsalin nang walang bayad.
n  Ви маєте право на безкоштовні послуги 

усного перекладача.
n  Quý vị có quyền yêu cầu một thông dịch viên 

miễn phí.


