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Tôi
nói tiếng Việt
我讲广东话
Tôi cần giúp đỡ về ngôn ngữ. Xin cung
我需要语言帮助，请为我提供一位合
cấp cho tôi một người hội đủ điều kiện
格或持有证书的广东话口译人员。请
hoặc được chứng nhận thông dịch ngôn
将我的语言记录在您的永久档案中。
ngữ tôi nói. Xin ghi nhớ ngôn ngữ này
lưu trữ trong hồ sơ của quý vị vĩnh viễn.
多谢！
Cám ơn!
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I speakVietnamese
Cantonese
I speak
need language help. Please give meaa
I Ineed
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help.
Please
give
me
qualifiedororcertified
certifiedinterpreter
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my
qualified
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language.Please
Pleasenote
notethis
thislanguage
language
spoken
yourpermanent
permanentrecords.
records.
ininyour

speakVietnamese
Cantonese
IIspeak
I need language help. Please give me a
qualified or certified interpreter in my
spoken language. Please note this language
in your permanent records.

PreferredLanguage
LanguageCard
Card
Preferred

Preferred Language
Language Card
Card
Preferred

Title VI of the Civil Rights Act of 1964
requires all federally funded agencies to
provide free language access services.

TitleVIVIofofthe
theCivil
CivilRights
RightsAct
Actofof1964
1964
Title
requiresallallfederally
federallyfunded
fundedagencies
agenciestoto
requires
providefree
freelanguage
languageaccess
accessservices.
services.
provide

8/25/2014
Preferred1:25:49
Language
PMCard Layout v1.indd 12

8/25/2014 1:25:49 PM

OHA 8135Language
PreferredCard
Language
Card (SCH
Cantonese 1/2014)
Preferred
(Vietnamese
1/2014)

Preferred Language Card Layout v1.indd 12

OHA 8135
Preferred
Language
Card (SCH
Cantonese 1/2014)
Preferred
Language
Card
(Vietnamese
1/2014)

Thankyou!
you!
Thank

Thank you!

I speakVietnamese
Cantonese
I speak
need language help. Please give meaa
I Ineed
language
help.
Please
give
me
qualifiedororcertified
certifiedinterpreter
interpreterininmy
my
qualified
spokenlanguage.
language.Please
Pleasenote
notethis
thislanguage
language
spoken
yourpermanent
permanentrecords.
records.
ininyour

speakVietnamese
Cantonese
IIspeak
I need language help. Please give me a
qualified or certified interpreter in my
spoken language. Please note this language
in your permanent records.

PreferredLanguage
LanguageCard
Card
Preferred

Preferred Language
Language Card
Card
Preferred

Title VI of the Civil Rights Act of 1964
requires all federally funded agencies to
provide free language access services.
OHA 8135Language
PreferredCard
Language
Card (SCH
Cantonese 1/2014)
Preferred
(Vietnamese
1/2014)

TitleVIVIofofthe
theCivil
CivilRights
RightsAct
Actofof1964
1964
Title
requiresallallfederally
federallyfunded
fundedagencies
agenciestoto
requires
providefree
freelanguage
languageaccess
accessservices.
services.
provide
OHA 8135
Preferred
Language
Card (SCH
Cantonese 1/2014)
Preferred
Language
Card
(Vietnamese
1/2014)

