
 KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynista و کندی م تيتبع مربوطه فدرالی مدن حقوق نيقوان از 
 افراد تيجنس ای يناتوان سن، ،یتيمل تياصل پوست، رنگ نژاد، اساس بری ضيتبع چگونهيھ

  . شودی نم ليقا

KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynista سن، ،یتيمل تياصل پوست، رنگ نژاد، اساس بر 

ی متفاوت برخورد آنھا با و کندی نم محروم خدمات از را شانيا افراد تيجنس ای يناتوان
  .ندارد

KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynista:  

 بطوريی ھا کمک موثر، ارتباط کردن برقراری برا دارند،ی ناتوان کهی افرادی برا 

 :مانند کند،ی م فراھم گانيرا
o اشاره زبان طيشرا واجد نيمترجم 
o یصوت درشت، حروف با چاپ( گريدی ھا فرمت بهی نوشتار اطالعات، 

 )گريدی ھا فرمت و ساده،ی دسترس قابل کيالکترونی ھا فرمت
 کند،ی م هيارا گانيرای زبان خدمات ستينی سيانگل شان هياول زبان کهی افرادی برا 

 :مانند
o طيشرا واجدی شفاھ نيمترجم 
o گريدی زبانھا بهی نوشتار اطالعات 

  ديريبگ تماس Yvonne Malbaff با د،يدار ازينی خدمات نيچن به اگر

 و نداده هيارا شما به رای خدمات نيچن KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynista که ديمعتقد اگر
 تيجنس ای يناتوان سن، ،یتيمل تياصل پوست، رنگ نژاد، ليدل به گريدی شکل به نکهيا اي

  : ديکن ثبت آدرس نيا بهی ا هييشکوا ديتوانی م شده ليقا ضيتبع شما درمورد

Yvonne Malbaff, Practice Manager, 10612 E. 18 St., Independence, MO 64052, Telephone number: 

816.461.7755, Fax: 816.461.0393, Email: yvonne@kcfootcare.com. 

 اگر. ديينما ثبت را خود هييشکوا ليميا اي فکس ،یپست نامه ،یشخص مراجعه با ديتوانی م

 شما به تواندی مYvonne Malbaff, Practice Managerد،يدار ازين کمک به خود هييشکوا ثبتی برا

  .کند کمک

  

 (وزارت U.S. Department of Health and Human Services قيطر از ديتوانی م

 حقوق از تيحما (اداره Office for Civil Rights کا)،يآمری انسان خدمات و بھداشت

 Office قيطر از اداره نيا بهی کيالکترونی دسترس. ديينما ثبت را خود هييشکوا )،یمدن



for Civil Rights Complaint Portal آدرس به  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf تلفن اي ليميا قيطر از تماس اي 

  :است سريم ريز 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  نترنتيا آدرس در هييشکوای برا مربوطهی ھا فرم
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html است موجود .  

 


