Bạn cần giúp đỡ?
Nếu bạn bị khuyết tật và cần thông tin hoặc có khiếu nại về:
*
Hành hạ hoặc bỏ bê
*
Không được phục vụ
*
Phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật
*
Bị cô lập hoặc hạn chế
*
Các quyền của bạn bị vi phạm
*
Nhận vắc xin

Bấm dLCV: #35 (miễn phí) Chúng tôi biết đại dịch đã gây ra rất nhiều căng thẳng
cho cho mọi người
Gọi dLCV: 1-800-552-3962
Gửi thư cho dLCV:
*Về vấn đề tiêm chủng để ngừa COVID 19
1512 Willow Lawn Drive
 Có những thích nghi hợp lý
Suite 100
 Giao tiếp hiệu quả với người khuyết tật,
Richmond, VA 23230



Có tài liệu tại chỗ có nhiều thông tin về vắc xin,
Hãy gọi chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ rào cản nào để
để nhận vắc xin COVID 19

Văn phòng luật Giúp đỡ người khuyết tật Virginia (dLCV)
Bạn có quyền liên hệ một cách kín đáo với dLCV.
Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật

Tài liệu này được thực hiện 100% bằng kinh phí của Cơ quan Chăm sóc Đời sống Cộng
đồng (ACL).

¿Necesita ayuda?
Si tiene una discapacidad y necesita información, o tiene una queja, sobre:
 Abuso, maltrato o negligencia
 Denegación de servicios
 Discriminación debido a su
discapacidad
 Aislamiento o restricción
 Violación de sus derechos *Vacunación contra COVID 19
Lo que debe saber sobre su derecho
*Acceso a vacunas
al acceso de la Vacuna de COVID 19
Llame al dLCV: #35 (Sin cargos)

Llame al dLCV: 1-800-552-3962
Nuestra dirección dLCV:
1512 Willow Lawn Drive
Suite 100
Richmond, VA 23230

Llámenos si encuentra alguna
barrera para acceder a la
vacuna, como:
 Acomodaciones
razonables para recibir
este servicio
 Comunicación efectiva y
en un lenguaje simple
 Acceso a materiales e
Información necesaria al
responder sus preguntas

Usted tiene el derecho de contactar dLCV confidencialmente

DisAbility Law Center of Virginia
Promovemos y protegemos los derechos de las personas con
discapacidades.

Esta publicación ha sido pagada 100% con fondos de la Administration Community Living (ACL)

