 KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynistaاز قوانين حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعيت می کند و
ھيچگونه تبعيضی بر اساس نژاد ،رنگ پوست ،اصليت مليتی ،سن ،ناتوانی يا جنسيت افراد
قايل نمی شود.
 KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynistaبر اساس نژاد ،رنگ پوست ،اصليت مليتی ،سن،
ناتوانی يا جنسيت افراد ايشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنھا برخورد متفاوتی
ندارد.
:KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynista
 برای افرادی که ناتوانی دارند ،برای برقرار کردن ارتباط موثر ،کمک ھايی بطور
رايگان فراھم می کند ،مانند:
 oمترجمين واجد شرايط زبان اشاره
 oاطالعات نوشتاری به فرمت ھای ديگر )چاپ با حروف درشت ،صوتی،
فرمت ھای الکترونيک قابل دسترسی ساده ،و فرمت ھای ديگر(
 برای افرادی که زبان اوليه شان انگليسی نيست خدمات زبانی رايگان ارايه می کند،
مانند:
 oمترجمين شفاھی واجد شرايط
 oاطالعات نوشتاری به زبانھای ديگر
اگر به چنين خدماتی نياز داريد ،با  Yvonne Malbaffتماس بگيريد
اگر معتقديد که  KC Foot Care - Dr. Thomas Bembynistaچنين 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:
Yvonne Malbaff, Practice Manager, 10612 E. 18 St., Independence, MO 64052, Telephone number:
816.461.7755, Fax: 816.461.0393, Email: yvonne@kcfootcare.com.

می توانيد با مراجعه شخصی ،نامه پستی ،فکس يا ايميل شکواييه خود را ثبت نماييد .اگر
برای ثبت شکواييه خود به کمک نياز داريدYvonne Malbaff, Practice Manager،می تواند به شما
کمک کند.
می توانيد از طريق ) U.S. Department of Health and Human Servicesوزارت
بھداشت و خدمات انسانی آمريکا() Office for Civil Rights ،اداره حمايت از حقوق
مدنی( ،شکواييه خود را ثبت نماييد .دسترسی الکترونيکی به اين اداره از طريق Office

 به آدرسfor Civil Rights Complaint Portal
 يا تماس از طريق ايميل يا تلفنhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
:با آدرس 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 ھای مربوطه برای شکواييه در آدرس اينترنتی
. موجود استhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

