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Notice Informing Individuals about Nondiscrimination and Accessibility Requirements Discrimination is Against the Law
تیلصا ،تسوپ گنر ،داژن ساسا رب یضیعبت هنوگچیه و دنک یم تیعبت هطوبرم لاردف یندم قوقح نیناوق زا Holy Family Memorial
.دوش یمن لیاق دارفا تیسنج ای یناوتان ،نس ،یتیلم
اهنآ اب و دنک یمن مورحم تامدخ زا ار ناشیا دارفا تیسنج ای یناوتان ،نس ،یتیلم تیلصا ،تسوپ گنر ،داژن ساسا رب Holy Family Memorial
.درادن یتوافتم دروخرب
Holy Family Memorial:
:دننام ،دنک یم مهارف ناگیار روطب ییاه کمک ،رثوم طابترا ندرک رارقرب یارب ،دنراد یناوتان هک یدارفا یارب
هراشا نابز طیارش دجاو نیمجرتم
)رگی یاه تمرف و ،هداس یسرتسد لباق کینورتکلا یاه تمرف ،یتوص ،تشرد فورح اب پاچ( رگید یاه تمرف هب یراتشون تاعالطا
:دننام ،دنک یم هیارا ناگیار ینابز تامدخ تسین یسیلگنا ناش هیلوا نابز هک یدارفا یارب
طیارش دجاو یهافش نیمجرتم
رگید یاهنابز هب یراتشون تاعالطا
 or email tveeser@hfmhealth.org.دیریگب سامت  (920) 320-2886اب ،دیراد زاین یتامدخ نینچ هب رگا
،نس ،یتیلم تیلصا ،تسوپ گنر ،داژن لیلد هب رگید یلکش ای و هدادن هیارا امش هب ار یتامدخ نینچ  Holy Family Memorialهک دیدقتعم رگا
:دینک تبث سردآ نیا هب یا هییاوکش دیناوت یم هدش لیاق ضیعبت امش درومرد تیسنج ای یناوتان
telephone: (920) 320-2886
fax: (920) 320-5109
email: tveeser@hfmhealth.org.

RAC Coordinator
2300 Western Avenue,
P.O. Box 1450,
Manitowoc, WI 54221-1450

زاین کمک هب دوخ هییاوکش تبث یارب رگا .دییامن تبث ار دوخ هییاوکش لیمیا ای سکف ،یتسپ همان ،یصخش هعجارم اب دیناوت یم
یم ، HFM staffدیراد
تبث ار دوخ هییاوکش )،یندم قوقح زا تیامح هرادا( )، Office for Civil Rightsاکیرمآ یناسنا تامدخ و تشادهب ترازو .دنک کمک امش هب دناوت
 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/سردآ هب  Office for Civil Rights Complaint Portalقیرط زا هرادا نیا هب یکینورتکلا یسرتسد .دییامن
:تسا رسیم ریز سردآ اب نفلت ای لیمیا قیرط زا سامت ای portal/lobby.jsf
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
.تسا دوجوم  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlیتنرتنیا

