
 Farsi  یسراف

Discrimination is Against the Law 

Chesapeake Health Care و کندی م تیتبع مربوطھ فدرالی مدن حقوق نیقوان از 
 افراد تیجنس ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، اساس بری ضیتبع چگونھیھ
 . شودی نم لیقا

Chesapeake Health Care ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، اساس بر 
 .نداردی متفاوت برخورد آنھا با و کندی نم محروم خدمات از را شانیا افراد تیجنس

Chesapeake Health Care 

 ربطویی ھا کمک موثر، ارتباط کردن برقراری برا دارند،ی ناتوان کھی افرادی برا •
 :مانند کند،ی م فراھم گانیرا

o اشاره زبان طیشرا واجد نیمترجم 
o یصوت درشت، حروف با چاپ( گریدی ھا فرمت بھی نوشتار اطالعات، 

 )گریدی ھا فرمت و ساده،ی دسترس قابل کیالکترونی ھا فرمت
 ند،کی م ھیارا گانیرای زبان خدمات ستینی سیانگل شان ھیاول زبان کھی افرادی برا •

 :مانند
o طیشرا واجدی شفاھ نیمترجم 
o گریدی زبانھا بھی نوشتار اطالعات 

 دیریبگ تماس Amy E. Ballard با د،یدار ازینی خدمات نیچن بھ اگر

 ای و نداده ھیارا شما بھ رای خدمات نیچن [Chesapeake Health Care کھ دیمعتقد اگر
 تینسج ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، لیدل بھ گریدی شکل بھ نکھیا

 : دیکن ثبت آدرس نیا بھی ا ھییشکوا دیتوانی م شده لیقا ضیتبع شما درمورد

Amy E Ballard Corporate Compliance Officer 32033 Beaver Run Drive 
Salisbury, MD 21804 410-749-1015phone 410-749-0654 fax 
aballard@chesapeakehc.org 

 اگر. دیینما ثبت را خود ھییشکوا لیمیا ای فکس ،یپست نامھ ،یشخص مراجعھ با دیتوانی م
 کمک شما بھ تواندی م Amy E Ballard د،یدار ازین کمک بھ خود ھییشکوا ثبتی برا
 .کند
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 (وزارت U.S. Department of Health and Human Services قیطر از دیتوانی م
 حقوق از تیحما (اداره Office for Civil Rights کا)،یآمری انسان خدمات و بھداشت

 Office قیطر از اداره نیا بھی کیالکترونی دسترس. دیینما ثبت را خود ھییشکوا )،یمدن
for Civil Rights Complaint Portal آدرس بھ  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf تلفن ای لیمیا قیطر از تماس ای 
 :است سریم ریز آدرس با

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) 

ی  نترنتیا آدرس در ھییشکوای برا مربوطھی ھا فرم
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html است موجود . 

 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

