
This client may have limited English proficiency.  If your facility receives  any  state or fed-
eral money (Hill Burton funds, Medicaid, Medicare, or CHIP) you are required by law to 
locate an interpreter or bilingual staff member to communicate with the client.   
This applies to medical encounters beginning with the first point of contact to the 
last.   There are Medicaid funded interpreters available.  For more information,  visit 
www.health.state.ut.us or call (800) 662-9651.  Interpreting/translating services are also 
found in the yellow pages under “Translators & Interpreters.”  
  
Please arrange for an interpreter who speaks Nepali.  
 
Health Care Provider:  If you need more information or have questions, please contact the 
Office for Civil Rights at 1-800-368-1019.                                                                         
 
As a professional courtesy, please expedite any appointment at which an interpreter is 
present.  Your cooperation is greatly appreciated. 
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सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�  

संय� रा�यमासंय� रा�यमासंय� रा�यमासंय� रा�यमाुु ुु , , , , सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& 1964 1964 1964 1964 को को को को 

नाग+रक अ�धकार ऐन भ�नने एउटा कानन छ  । तपा� अं	ेजी बो�न नस3ने भएको कारणले तपा�ले नाग+रक अ�धकार ऐन भ�नने एउटा कानन छ  । तपा� अं	ेजी बो�न नस3ने भएको कारणले तपा�ले नाग+रक अ�धकार ऐन भ�नने एउटा कानन छ  । तपा� अं	ेजी बो�न नस3ने भएको कारणले तपा�ले नाग+रक अ�धकार ऐन भ�नने एउटा कानन छ  । तपा� अं	ेजी बो�न नस3ने भएको कारणले तपा�ले ुु ुु

सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या 

अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना ु ुु ुु ुु ु

दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत ुु ुु ुु ुु
बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।ुु ुु ्् ््     

य8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नुु ुु ुु ुु , , , , तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । ँँ ँँ

य8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेुु ुु ुु ुु ँँ ँँ , , , , कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग ृृ ृृ
देखाउनहोस।देखाउनहोस।देखाउनहोस।देखाउनहोस।ुु ुु ्् ््     

य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा 1111----800800800800----368368368368----1019 1019 1019 1019 मामामामा    
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अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना अ7पताल;ारा आफलाई एकजना दोभाषे �नःश�क उपलAध गराइने तपा�को अ�धकार छ । एकजना ु ुु ुु ुु ु

दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत दोभाषेले तपा�लाई आCनो सम7याह� राDो�सत बझाउनमा तथा �नको हने उपचारबारे प�न राDो�सत ुु ुु ुु ुु
बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।बHनमा मIत गन&छन ।ुु ुु ्् ््     

य8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नय8द तपा� केहK माLामा अं	ेजी बो�नहMछ भने प�नुु ुु ुु ुु , , , , तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । तपा�ले दोभाषे पाउने अ�धकार तपा�सग छ । ँँ ँँ

य8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेय8द तपा� अं	ेजी बो�न हदैन भनेुु ुु ुु ुु ँँ ँँ , , , , कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग कपया ि3ल�नक या अ7पतालमा यो काड9को अं	ेजी भाग ृृ ृृ
देखाउनहोस।देखाउनहोस।देखाउनहोस।देखाउनहोस।ुु ुु ्् ््     

य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा य8द तपा�को केहK सम7या या #Qह� भएमा नाग+रक अ�धकारको काया9लयमा 1111----800800800800----368368368368----1019 1019 1019 1019 मामामामा    

फोन गन9होला। फोन गन9होला। फोन गन9होला। फोन गन9होला। ुु ुु     

संय� रा�यमासंय� रा�यमासंय� रा�यमासंय� रा�यमाुु ुु , , , , सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�लाई संर!ण #दान गन& 1964 1964 1964 1964 को को को को 
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सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या सेवा �लन खोजेको ि3ल�नक या अ7पतालले तपा�लाई सेवा 8दन अ7वीकार गन9 स3दैन। ि3ल�नक या 
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सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�सी�मत अं	ेजी बो�ने मा�नसका �पमा तपा�का अ�धकारह�  
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