េសចកី ប

សពី

រមិនេរសេអង និងលទ

ពេចញចូ ល

Legacy ប ពឹត មច ប់សិទិពលរដ ៃនសហព័ន$ធរ&ន និងមិនេរសេអង េ'យេ)ងេ*េល +យុ, $តិ-សន៍, $តិពន,
ភិនេភទ, អត0 ស12ណភិនេភទ, -ស4, លំេអ6ងេសពសន7 វៈ, រអប់រ:, -7ន ពអតីតេ);, ពពិ រ, បវតិេសដកិច<សង= ម
ឬលក? ណៈអ@ ីេផBងៗ េទ6តេឡយ។
អF កជំងឺ ទទួ ល រែថLM
ំ F ក់ដូចៗNF និង&នលទ ពទទួ លេសO េLះ$)៉ងRក៏េ'យ និងNTនគិតដល់ +យុ, $តិ-សន៍,
$តិពន, ភិនេភទ, អត0 ស12ណភិនេភទ, -ស4, លំេអ6ងេសពសន7 វៈ, រអប់រ:, ពពិ រ, បវតិេសដកិច<សង= ម
ឬលក? ណៈអ@ ីេផBងៗ េទ6តេឡយ។
អF កជំងឺ &នសិទិ តVវឲXYនជំZប សីពី រែថL ំ និង រព[Yលរបស់េគ េ\ក]^ងលក? ណៈ និង$ទំរង់ ែដលសមេ*នឹង+យុ,
-, និង សមត7 ព របស់អFកជំងឺេដម_ីយល់ដឹង។ េ'យ ប ពឹត មច ប់សិទិពលរដ, កឹតX ប$ជន+េមរក̀ែដលពិ រ និង
គណៈក&T
ររ ួម,
Legacy ផល់ រ Y ស័យLក់ទង$មួ យអF កជំងឺ េ'យ&ន បសិទិ ពបំផុត។
Legacy ផ0 ល់េសO -ឥតគិតៃថb សំZប់មនុសBែដលបឋម -របស់េគ មិនែមនអង់េគb សែដរ។ េសOអF កបកែ ប
គឺ&នេ\សព@ L ំងអង= រ។ Legacy ផល់ព័ត៌&នេ*ឲXបុគ=លិក សីពី រ&នេសOអF កបកែ ប និងសំរបសំរ ួលេសចកី តVវ
ៃន រ Y ស័យLក់ទង និងសំេណរបស់អFកជំងឺ និង គe -រ។

រ

Legacy ជួ លអF កបកែ បេចះនិ)យ -េអស ញ៉fល េ\ឯ Legacy Good Samaritan និងមនh ីរេពទX Legacy Emanuel
និងេវជi មនh ីរ ពមL ំងកិច<សន[ សំZប់េសOអF កបកែ ប េ\ គប់កែនb ងេសOៃន Legacy Lង
ំ អស់ េដម_ីផល់ របកែ ប
នូ វព័ត៌&ន (jhល់&ត់ ឬkយ ល័ក?ណ៍អកBរ) $េ ចន - និងសំZប់អFកអន់េ-តវ `12ណ។ កឹតX កម Legacy, អF កបកែ ប
សំZប់អFកជំងឺអន់េ-តវ `12ណ និងមិនេចះ និ)យ -អង់េគb ស (100.32) ឲXអត7 ន័យដំេណរ រ សំZប់ រឲXYនអF កបកែ ប។
Legacy ផ0 ល់ជំនួយ និងេសOឥតគិតៃថb សំZប់មនុសBែដលពិ
•
•
•

រ េដម_ី Y ស័យLក់ទង$មួ យេយង ឲX&ន បសិទិ

ព ដូ ច$៖

អF កបកែ ប -ស12&នលក? ណសម_ត0 ិ
ព័ត៌&នkយល័ក?ណ៍អកBរ $ទំរង់េអឡិក តVនិក
ទូ រស័ពh TTY

បុគ=លR&Fក់ ែដល តVវ

រជំនួយ ឬេសO

- +ចេសF សុំេសO ពីស&ជិកL ំងអស់ៃនកំmំង

ររបស់ Legacy។

បុគ=លR&Fក់ ែដលេជnM Legacy Yនខកpនផល់េសOL ំងេនះ ឬYនេរសេអងក]^ងលក? ណៈRមួ យ េ'យេ)ងេ*េល
$តិ-សន៍, ពណ៌សំបុរ, េដមកំេណត, +យុ, ពពិ រ, ភិនេភទ ឬអតស12ណភិនេភទ, អF ក+ចបឹង-រទុក?
$មួ យនឹងែផF ក រ ប ពឹតិ មៃន Legacy៖
•
•
•

េ'យេqេលខពិេសស រ ប ពឹតិ ម មេលខ 1-800-820-7478
េ'យZយ រណ៍ មបRញ https://www.reportlineweb.com/legacyhealth
េ'យេផrអុីែមល compliancerofficer@lhs.org

អF កក៏+ចបឹងបណឹងសិទិពលរដ$មួ យនឹង កសួ ងេសOសុខ ព និងមនុសB$តិសហរដ,
រ `)ល័យសំZប់សិទិពលរដ (U.S.
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) $េអឡិក តVនិក មរយៈេគហ៍ទំព័រៃន
រ `)ល័យសំZប់បណឹងសិទិពលរដ េ\ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬ មៃ បសណីយ៍ ឬ មទូ រស័ពh
ម+សយ'ន៖
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
ក'សបំេពញបណឹង គឺ&នេ\ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
ចំRប់+រមT ណ៍៖ េបសិនអF កនិ)យ

-ែខT រ េសOជំនួយpង

-ឥតគិតៃថb គឺ&នសំZប់អFក។ េqេលខ 1-800-495-7076។

