 Southeast Georgia Health System, Inc.از قوانين حقوق مدنﯽ فدرال مربوطه ﺗبﻌيت مﯽ
کند و هيچگونه ﺗبﻌيﺿﯽ بر اساس نژاد ،رنگ پوست ،اصليت مليﺗﯽ ،سن ،ناﺗوانﯽ يا ﺟنسيت
افراد قايل نمﯽ شود.
 Southeast Georgia Health System, Inc.بر اساس نژاد ،رنگ پوست ،اصليت مليﺗﯽ،
سن ،ناﺗوانﯽ يا ﺟنسيت افراد ايشان را از خدمات محروم نمﯽ کند و با آنها برخورد مﺗفاوﺗﯽ
ندارد.
:Southeast Georgia Health System, Inc.
 برای افرادی که ناﺗوانﯽ دارند ،برای برقرار کردن ارﺗباط موثر ،کمﮏ هايﯽ بطور
رايگان فراهم مﯽ کند ،مانند:
 oمﺗرﺟمين واﺟد شرايط زبان اشاره
 oاطﻼعات نوشﺗاری به فرمت های ديگر )چاپ با حروف درشت ،صوﺗﯽ،
فرمت های الکﺗرونيﮏ قابل دسﺗرسﯽ ساده ،و فرمت های ديگر(
 برای افرادی که زبان اوليه شان انگليسﯽ نيست خدمات زبانﯽ رايگان ارايه مﯽ کند،
مانند:
 oمﺗرﺟمين شفاهﯽ واﺟد شرايط
 oاطﻼعات نوشﺗاری به زبانهای ديگر
اگر به چنين خدماﺗﯽ نياز داريد ،با  Civil Rights Coordinatorﺗماس بگيريد
اگر مﻌﺗقديد که  Southeast Georgia Health System, Inc.چنين خدماﺗﯽ را به شما ارايه
نداده و يا اينکه به شکلﯽ ديگر به دليل نژاد ،رنگ پوست ،اصليت مليﺗﯽ ،سن ،ناﺗوانﯽ يا
ﺟنسيت درمورد شما ﺗبﻌيض قايل شده مﯽ ﺗوانيد شکواييه ای به اين آدرس ثبت کنيد:
Civil Rights Coordinator, 2415 Parkwood Drive, Brunswick, Georgia 31520 ,

 (912) 466-3383,فک س  (912) 466-3269,ای  (912) 466-3260ﺗلف
civilrightscoordinator@sghs.org.
ن

مﯽ ﺗوانيد با مراﺟﻌه شخصﯽ ،نامه پسﺗﯽ ،فکس يا ايميل شکواييه خود را ثبت نماييد .اگر
برای ثبت شکواييه خود به کمﮏ نياز داريد Civil Rights Coordinator ،مﯽ ﺗواند به شما
کمﮏ کند.

 )وزارتU.S. Department of Health and Human Services مﯽ ﺗوانيد از طريﻖ
 )اداره حمايت از حقوقOffice for Civil Rights ،(بهداشت و خدمات انسانﯽ آمريکا
Office  دسﺗرسﯽ الکﺗرونيکﯽ به اين اداره از طريﻖ. شکواييه خود را ثبت نماييد،(مدنﯽ
 به آدرسfor Civil Rights Complaint Portal
 يا ﺗماس از طريﻖ ايميل يا ﺗلفن با آدرسhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
:زير ميسر است
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فرم های مربوطه برای شکواييه در آدرس اينﺗرنﺗﯽ
. موﺟود استhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

