
“म...बोल छ्ु ”
(तपाईंको भाषा बोल न्े) दोभाषने उपलब्ध गराइ दद् अ्छुरो्ध 
ग््न यो कार्न प्रयोग ग छ्ु्नहोस ्। आफूलाई चिककतसकको 
काया्नलय, असपताल वा अनय सवास्थय कने नद्रमा सहयोग 
ग न्े वयक्तलाई यो कार्न हसतानतरण ग्छु्नहोस ्। 

तपाईंले ताललम प्ापत स्ास्थ्य से्ा 
दोभाषसँेग सहका्य्य गर््यपर्य 
पररवारज् र साथी भाइहरूलने चिककतसकीय शबदहरू 
बछुझाउ्मा मद्दत ग््नको लाचग ताललम ललएका हछु ँदै्् ्। 
16 वष्न मछुन्का बालबाललकाहरू दोभाषने हछु्छु हछु ँदै् ।

तपाईंलाई दोभाष ेसे्ाको श्लक ततर्य 
लगाइर् हँ्दैर 
तपाईंलाई रोरने आइलयाणरको चिककतसकको काया्नलय, 
असपताल वा अनय सवास्थय कने नद्रमा दोभाषनेको सनेवा 
प्रयोग गरने बापत रकम भछु्ता्ी ग््न लगाइयो भ न्े  
यो कार्नको प्ाडर रहनेको कछु ्ै एक टनेललफो् ्मबरमा 
समपक्न  ग्छु्नहोस ्।

Hello, I speak Nepali. 
I need an interpreter.

Please arrange for a qualified medical interpreter  
to help me communicate during my visit. Please 
note that I need an interpreter at each visit. 

All Rhode Island healthcare and social service 
providers that receive federal funds (including 
Medicare, Medicaid, or RIteCare) are required to 
provide qualified medical interpreters.

For more information, contact:

ff Rhode Island Department of Health:  
401-222-5960 

ff DHHS, Office for Civil Rights:  
617-565-1340

www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/specialtopics/lep



सं्य्कत राज्यको कारूरले तरमर क्राहरू 
अतर्ा्य्य पारेको र:

ffबबरामी तथा नत्का पररवारलने बबरामीको कसथनत, 
उपिारका ववकलप तथा चिककतसकका प्रश्हरू बछुझ् 
सक्षम हछु्छुप ््न ।

ffसंघीय सरकारबाट रकम प्रापत ग न्े चिककतसकका 
काया्नलय, असपताल तथा अनय सवास्थय कने नद्रलने 
बबरामीहरूलाई सञिार ग न्े ववकलप प्रदा् ग छ्ु्न प ््न । 
यसमा आफ्ो काया्नलयमा ताललम प्रापत दोभाषने राख छ्ु 
पन् पद्न् ।

मान्सहरूलाई आफूलाई ताललम प्रापत सवास्थय सनेवा दोभाषने 
िादह न्े कछु राको जा्कारी दद् यो कार्न प्रयोग ग छ्ु्नहोस ्। कछु ्पैन् 
चिककतसकको काया्नलय, असपताल वा अनय सवास्थय कने नद्रलने 
तपाईंलाई न्:शछुलक रूपमा दोभाषने उपलब्ध गराउ्छुप ््न ।
दोभाष ेप्ापत गर्य म्श्कल भइरहेको र भरे, तरमर व््रण प््योग 
गरी समपक्य  गर््यहोस ्:
ffRhode Island Department of Health: 401-222-5960 
ffDHHS, Office for Civil Rights:  

 617-565-1340, TTY 617-565-1343
ffइमनेल: OCRComplaint@hhs.gov

यो कार्नको अग्र भाग अंग्रनेजीमा ् । यसमा न्म् कछु रा लनेखिएको ्: 

रमसकार, म रेपाली बोलर् ।
मलाई दोभाषकेो आ्््यकता र ।

कृपया मनेरो भ्रमण दौरा् सञिार ग््न मलाई सहयोग ग््न योगय 
चिककतसकीय दोभाषने उपलब्ध गराइ दद्छुहोस ्। कृपया मलाई प्रतयनेक 
भ्रमणमा दोभाषनेको आवशयकता प ््न भन न्े कछु रा खयाल ग छ्ु्नहोस ्।
सघंीय रकम प्रापत ग न्े रोरने आइलयाणरका (Medicare, Medicaid वा 
RIteCare सदहतका) सब ैसवास्थय सनेवा तथा सामाकजक सनेवा प्रदायकहरूलने 
अन्वाय्न रूपलने योगय चिककतसकीय दोभाषनेहरू उपलब्ध गराउ्छु प ््न ।

आफ्ो पस्नमा राख्का लाचग यहाँ पटयाउ छ्ुहोस ्।


