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Chỉ dùng để sử dụng thí nghiệm: Tổ chức CAHPS Consortium đang sử dụng thí nghiệm 
phiên bản đã được hiệu đính này của Bản câu hỏi về lần đi khám bệnh. Phiên bản này bao 
gồm các câu hỏi về lần đi khám gần đây nhất của người trả lời bản thăm dò ý kiến, cũng như 
kinh nghiệm của họ về việc được chăm sóc y tế trong 12 tháng vừa qua. 
 
Bản thăm dò ý kiến này chưa được mang ra sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn 
tham gia việc sử dụng thí nghiệm bản thăm dò ý kiến này, xin vui lòng liên lạc với nhóm 
CAHPS User Network tại địa chỉ trang mạng cahps1@ahrq.gov. 
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Hướng dẫn về việc sử dụng trang bìa 
 

• Thay trang bìa của bản câu hỏi này bằng trang bìa riêng của quý vị. Dùng tựa đề dễ hiểu 
và biểu tượng tổ chức riêng của quý vị.  

• Dùng đoạn văn sau đây để trình bày về sự bảo mật của các câu trả lời trong bản thăm dò ý 
kiến: 

 Sự riêng tư của quý vị được giữ gìn và bảo vệ. Tất cả các thông tin có thể khiến cho 
người khác nhận diện được quý vị hoặc gia đình của quý vị sẽ được giữ kín. {VENDOR 
NAME} sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với bất cứ người nào nếu không có 
sự đồng ý của quý vị. Các câu trả lời của quý vị trong bản thăm dò ý kiến này sẽ được 
hoàn toàn bảo mật. Quý vị sẽ nhận thấy một con số nhỏ trên trang bìa của bản câu hỏi 
này. Con số này chỉ được dùng để cho chúng tôi biết là quý vị đã trả lời và gửi bản câu 
hỏi trở lại cho chúng tôi, nhờ thế chúng tôi sẽ không gửi thư nhắc nhở quý vị trong 
tương lai. 

 Sự tham gia của quý vị trong cuộc thăm dò ý kiến này là việc tự nguyện. Quý vị có 
quyền trả lời hay không trả lời bản câu hỏi này. Cho dù quý vị quyết định không trả lời 
bản câu hỏi này, sự chăm sóc y tế cho quý vị sẽ không bị ảnh hưởng gì. 

 Quý vị cần làm gì sau khi trả lời xong bản câu hỏi. Sau khi trả lời xong bản câu hỏi, 
xin quý vị cho vào phong bì đính kèm, dán phong bì lại và gửi phong bì về cho [INSERT 
VENDOR ADDRESS]. 

 Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu này, xin vui lòng gọi số  
XXX-XXX-XXXX. 

 

Hướng dẫn về cách thức sử dụng bản câu hỏi 
 
Cách thức thành lập và sử dụng đúng một bản câu hỏi sẽ giúp cho nhiều người tham gia cuộc 
thăm dò ý kiến hơn, việc trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn và các câu trả lời sẽ chính xác hơn. 
Nhóm CAHPS có các đề nghị sau đây:   
 

• Nếu được, cho thêm nhiều trang giấy trắng vào bản câu hỏi, sao cho những hướng dẫn 
cách thức trả lời câu hỏi (vui lòng xem trang bên) và trang đầu của các phần câu hỏi được 
bắt đầu ở trang bên phải của tập câu hỏi.  

• Sắp xếp các câu hỏi thành hai cột trên trang giấy, dùng loại chữ serif (chữ có chân) cho các 
câu hỏi và chừa ra nhiều phần trắng trên trang giấy để người đọc có thể đọc thật dễ dàng.  

• Đánh số tất cả các trang trong tập câu hỏi, nhưng không dùng tựa đề trên đầu trang và 
cuối trang. Những thông tin này chỉ in nơi đây để giúp cho các nhà bảo trợ và những tổ 
chức sử dụng bản câu hỏi này phân biệt các phiên bản của bản câu hỏi mà họ sử dụng.  

 
 
Hướng dẫn bổ túc được trình bày trong tài liệu Thành lập một bản câu hỏi theo 
bản Thăm dò ý kiến nhóm và chuyên gia điều trị CAHPS : 
https://www.cahps.ahrq.gov/cahpskit/files/32_CG_Preparing_a_Questionnaire.pdf  
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Chỉ dẫn trả lời câu hỏi 
Vui lòng trả lời mỗi câu hỏi bằng cách đánh dấu vào ô phía bên trái của câu trả lời của 

quý vị. 

Đôi khi quý vị sẽ được yêu cầu bỏ một vài câu hỏi trong bản câu hỏi này. Trong trường 

hợp này, quý vị sẽ thấy một mũi tên và lời chỉ dẫn cho quý vị biết quý vị cần trả lời câu 

hỏi nào tiếp, như sau đây:  

 Có  Nếu Có, xin qua câu số 1 ở trang 1 
 Không 
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Bác sĩ của quý vị 

1. Hồ sơ của chúng tôi cho thấy là quý vị đã 
được bác sĩ có tên dưới đây chăm sóc. 

 
Nhãn có tên của bác sĩ được cho vào nơi đây 

 
 Có đúng như thế không? 

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 30 ở trang 5 
 

Các câu hỏi trong tập thăm dò ý kiến này sẽ gọi 
vị bác sĩ có tên nêu trên là "bác sĩ này". Xin quý 
vị nghĩ về vị bác sĩ này khi trả lời các câu hỏi.   
 

2. Có phải bác sĩ này là người quý vị thường 
đến gặp khi cần khám tổng quát, cần hướng 
dẫn về vấn đề sức khỏe, hoặc cần được điều 
trị khi đau bệnh không?  

1  Có 
2  Không 

 

3. Quý vị đến khám với bác sĩ này đã bao lâu?  

1  Dưới 6 tháng 
2  Ít nhất là 6 tháng, nhưng chưa đến 1 

năm 
3  Ít nhất là 1 năm, nhưng chưa đến 3 

năm 
4  Ít nhất là 3 năm, nhưng chưa đến 5 

năm 
5  5 năm hoặc lâu hơn 

 
 

Về việc bác sĩ này chăm sóc cho quý 
vị trong 12 tháng vừa qua  

Xin chỉ trả lời về việc chăm sóc sức khỏe cho 
chính quý vị. Xin đừng trả lời về việc chăm sóc 
sức khỏe khi quý vị nằm qua đêm tại bệnh viện. 
Xin đừng trả lời về việc quý vị đi khám răng. 
 

4. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị đến gặp bác 
sĩ này bao nhiêu lần để chính quý vị được 
chăm sóc? 

 Không lần nào  Nếu Không lần 
nào, xin qua câu số 30 ở 
trang 5 

 1 lần 
 2 
 3 
 4 
 5 đến 9 lần 
 10 lần hoặc nhiều hơn 

 

5. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này lấy hẹn để 
khám lúc bị bệnh, điều trị thương tích, hoặc 
cho một tình trạng mà cần được chăm sóc 
ngay lập tức không?  

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 7 
 

6. Trong 12 tháng vừa qua, khi quý vị điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này lấy hẹn để 
được chăm sóc ngay lập tức, quý vị có 
thường lấy được hẹn sớm như quý vị muốn 
không? 

1  Không bao giờ 
2  Đôi khi 
3  Thường thường 
4  Luôn luôn 
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7. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có lấy hẹn 
gặp bác sĩ này để khám tổng quát hoặc 
được chăm sóc định kỳ không? 

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 9 
 

8. Trong 12 tháng vừa qua, khi quý vị lấy hẹn 
để khám tổng quát hoặc được chăm sóc 
định kỳ với bác sĩ này, quý vị có thường 
lấy được hẹn sớm như quý vị muốn không? 

1  Không bao giờ 
2  Đôi khi 
3  Thường thường 
4  Luôn luôn 

 

9. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này để hỏi về 
vấn đề y khoa trong giờ làm việc không?  

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 11 
 

10. Trong 12 tháng vừa qua, khi quý vị gọi điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này trong giờ 
làm việc bình thường, quý vị có thường 
được giải đáp cho vấn đề y khoa của quý vị 
trong cùng ngày không? 

1  Không bao giờ 
2  Đôi khi 
3  Thường thường 
4  Luôn luôn 

 

11. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này để hỏi về 
vấn đề y khoa sau giờ làm việc bình thường 
không? 

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 13 

12. Trong 12 tháng vừa qua, khi quý vị gọi điện 
thoại đến văn phòng bác sĩ này sau giờ làm 
việc, quý vị có thường được giải đáp về vấn 
đề y khoa của quý vị nhanh như quý vị cần 
không? 

1  Không bao giờ 
2  Đôi khi 
3  Thường thường 
4  Luôn luôn 

 

13. Về thời gian chờ đợi, kể cả thời gian chờ ở 
phòng đợi và phòng khám. Trong 12 tháng 
vừa qua, quý vị có thường được gặp bác sĩ 
này trong vòng 15 phút sau giờ hẹn của 
quý vị không? 

1  Không bao giờ 
2  Đôi khi 
3  Thường thường 
4  Luôn luôn 

 
 
Về việc bác sĩ này chăm sóc cho quý 
vị trong lần đến khám vừa qua  

Những câu hỏi này áp dụng cho lần quý vị đến 
bác sĩ này khám vừa qua. Xin chỉ trả lời về việc 
chăm sóc sức khỏe của chính quý vị. 
 

14. Lần gần đây nhất quý vị đến khám bác sĩ 
này cách lần này là bao lâu? 

1  Dưới 1 tháng 
2  Ít nhất là 1 tháng, nhưng chưa đến 3 

tháng 
3  Ít nhất là 3 tháng, nhưng chưa đến 6 

tháng 
4  Ít nhất là 6 tháng, nhưng chưa đến 12 

tháng 
5  12 tháng hoặc lâu hơn 
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15. Về thời gian chờ đợi, kể cả thời gian chờ ở 
phòng đợi và phòng khám. Trong lần đi 
khám vừa qua, quý vị có gặp được gặp bác 
sĩ này trong vòng 15 phút sau giờ hẹn của 
quý vị không? 

1  Có 
2  Không 

 

16. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có 
yêu cầu xét nghiệm máu, chụp quang tuyến, 
hoặc thử nghiệm gì khác cho quý vị không?  

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 18 
 

17. Có ai trong văn phòng bác sĩ này đã theo 
dõi và đưa kết quả thử nghiệm này cho quý 
vị không? 

1  Có 
2  Không 

 

18. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có 
giải thích mọi việc một cách dễ hiểu cho 
quý vị không?  

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

19. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có 
lắng nghe những điều quý vị bày tỏ không?  

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

20. Trong lần đi khám vừa qua, quý vị có nói 
chuyện với bác sĩ này về những vấn đề sức 
khỏe hoặc quan tâm của quý vị không?  

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 22 
 

21. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có 
cho quý vị những chỉ dẫn dễ hiểu về cách 
chăm sóc các vấn đề sức khỏe hoặc về 
những quan tâm này của quý vị không?  

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

22. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có 
vẻ hiểu rõ những thông tin quan trọng trong 
bệnh sử của quý vị không? 

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

23.Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này có tỏ 
ra tôn trọng những điều quý vị bày tỏ 
không? 

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

24. Trong lần đi khám vừa qua, bác sĩ này bỏ ra 
đủ thì giờ với quý vị không?  

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 
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25.  Dùng từ số 0 đến số 10, số 0 dành cho bác 
sĩ tệ nhất và số 10 dành cho bác sĩ tốt nhất, 
quý vị sẽ chọn số nào để đánh giá bác sĩ 
này? 

 0 Bác sĩ tệ nhất 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10  Bác sĩ tốt nhất 

 

26. Quý vị có sẽ giới thiệu văn phòng bác sĩ 
này cho gia đình và bạn hữu không?  

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

27. Xin quý vị cho chúng tôi biết, là văn phòng 
bác sĩ này có thể đã làm được gì để nâng 
cao phẩm chất của sự chăm sóc sức khỏe 
mà quý vị đã nhận được lúc đến khám?  

Xin viết bằng chữ in: _________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
Nhân viên thư ký và nhân viên tiếp 
tân tại văn phòng bác sĩ này 

28. Trong lần đi khám vừa qua, nhân viên thư 
ký và nhân viên tiếp tân tại văn phòng bác 
sĩ này có nhiệt tình giúp đỡ như quý vị nghĩ 
không? 

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 

29. Trong lần đi khám vừa qua, nhân viên thư 
ký và nhân viên tiếp tân trong văn phòng 
bác sĩ này có đối xử lịch sự và tôn trọng 
quý vị không? 

1  Có, chắc chắn là có 
2  Có, có chút ít 
3  Không 

 
 



Thăm dò ý kiến nhóm và chuyên gia điều trị CAHPS  Bản câu hỏi về lần đi khám bệnh dành cho người lớn 

AdultVisit_Eng_4pt_revised_06-23-09-VT.doc 5 06/23/2009 

Thông tin về quý vị 

30. Nói chung, quý vị đánh giá tình trạng sức 
khỏe tổng quát của quý vị như thế nào? 

1  Xuất sắc 
2  Rất tốt 
3  Tốt 
4  Trung bình 
5  Kém 

 

31. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là 
một bác sĩ, y tá, hoặc một người nào khác 
quý vị muốn gặp để được chăm sóc sức 
khỏe. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có 
đến gặp một bác sĩ, hoặc một nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào, 3 lần hoặc 
nhiều hơn để được chăm sóc cho cùng một 
tình trạng, hoặc vấn đề sức khỏe, không? 

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 33 
 

32. Đây có phải là một tình trạng, hoặc vấn đề 
sức khỏe, đã kéo dài ít nhất là 3 tháng 
không? Xin đừng trả lời về việc mang thai 
hoặc mãn kinh. 

1  Có 
2  Không 

 

33. Quý vị bây giờ có cần hoặc đang uống 
thuốc theo toa do một bác sĩ nào cấp 
không? Xin đừng trả lời về thuốc ngừa thai. 

1  Có 
2  Không  Nếu Không, xin qua câu 

số 35 
 

34. Đây có phải là thuốc để điều trị cho một 
tình trạng sức khỏe đã kéo dài ít nhất là 3 
tháng không? Xin đừng trả lời về việc 
mang thai hoặc mãn kinh. 

1  Có 
2  Không 

 

35 Tuổi của quý vị là gì? 

1  18 đến 24 
2  25 đến 34 
3  35 đến 44 
4  45 đến 54 
5  55 đến 64 
6  65 đến 74 
7  75 hoặc lớn hơn 

 

36. Quý vị là phái nam hay nữ? 

1  Nam 
2  Nữ 

 

37. Trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã 
hoàn tất là gì? 

1  Từ lớp 8 trở xuống 
2  Trung học, nhưng chưa tốt ngiệp 
3  Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng 

tương đương (GED) 
4  Vài năm đại học hoặc có bằng cao 

đẳng 2-năm 
5  Tốt nghiệp đại học 4 năm  
6  Trình độ sau bằng cử nhân 4 năm  

 

38. Quý vị có phải là gốc người Tây Ban Nha 
hay Châu Mỹ La tinh không? 

1  Phải, Tây Ban Nha hay Châu Mỹ La 
tinh  

2  Không, không phải là người Tây Ban 
Nha hay Châu Mỹ La tinh 
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39 Chủng tộc của quý vị là gì? Xin đánh dấu 
một chủng tộc hoặc nhiều hơn. 

1  Người da trắng 
2  Người da đen hay người Mỹ gốc châu 

Phi 
3  Người châu Á 
4  Người bản xứ Hạ Uy Di hay người 

Khu vực Thái Bình Dương khác 
5  Người Mỹ bản xứ hay người Alaska 

bản xứ 
6  Chủng tộc khác 

 

40. Có ai giúp quý vị hoàn tất bản câu hỏi thăm 
dò ý kiến này không? 

1  Có 
2  Không Thành thật cám ơn quý vị. 

  Xin quý vị gửi trở về cho 
chúng tôi bản câu hỏi 
thăm dò ý kiến đã hoàn 
tất này theo phong bì đính 
kèm có sẵn tem. 

 

41. Người đó đã giúp quý vị như thế nào? Xin 
đánh dấu một việc hoặc nhiều hơn. 

1  Đọc các câu hỏi cho tôi 
2  Viết dùm tôi các câu trả lời 
3  Trả lời các câu hỏi cho tôi 
4  Dịch các câu hỏi ra thứ tiếng của tôi 
5  Giúp tôi bằng cách khác 

Xin viết bằng chữ in: _________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 

 
 

Thành thật cám ơn quý vị. 
 

Xin quý vị gửi trở về cho chúng tôi bản câu hỏi thăm dò ý kiến đã hoàn tất này theo phong bì đính 
kèm có sẵn tem. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


