Discrimination is Against the Law
 Hunterdon Healthcare Systemقات ِل اطالق وفاقی شہشی حقوق کے قواًیي کی تعویل کشتا ہے اوس
یہ کہ ًسل ،سًگ  ،قوهیت ،عوش ،هعزوسی یا جٌس کی تٌیاد پش اهتیاص ًہیں کشتاً] entityسل ،سًگ،
قوهیت ،عوش ،هعزوسی یا جٌس پش لوگوں کی هواًعت ًہیں کشتا اوس ًہ ہی اى کے تاعث اى کے ساتھ
هختلف تشتاؤ کشتا ہے۔
:Hunterdon Healthcare System
هوثش اتالغ کے لیے هفت هیں هذد اوس خذهات فشاہن کشتا ہے،
 هعزوس افشاد کے ہواسے ساتھ ّ
هثالً:
 oاہل اشاسوں کی صتاى کے تشجواى
 oدیگش صوستوں هیں تحشیشی هعلوهات (تڑے پشًٹس ،صوتی ،قات ِل سسائی تشقی تشاتیة،
دیگش تشاتیة)
 وٍ لوگ جي کی اولیي صتاى اًگشیضی ًہیں ہے اى کو هفت صتاى کی خذهات فشاہن کشتا ہے ،هثالً
 oاہل تشجواى
 oدیگش صتاًوں هیں تحشیش کشدٍ هعلوهات
اگش آپ کو اى خذهات کی ضشوست ہو توساتطہ کشیں Organizational Effectiveness
Department
اگش آپ سوجھے/سوجھتی ہیں کہ  Hunterdon Healthcare Systemاى خذهات کی فشاہوی
هیں ًاکام سہا ہے یا وٍ ًسل ،سًگ ،قوهیت ،عوش ،هعزوسی یا جٌس یا کسی دوسشی صوست هیں
اهتیاص کشتا ہے تو آپ اى ساتطوں پش شکایت دسج کشواسکتے ہیں Organizational
)Effectiveness Department, 2100 Wescott Drive Flemington, NJ 08822, (908
788-6144,
TTY
908-788-6556,
Fax
908-788وتشو یا ڈاک ،فیکس یا ای هیل
6594, patientexperience@hhsnj.org,۔ آپ اپٌی شکایت ُس ُ
کے رسیعے کشواسکتے ہیں۔ اگش آپ کو شکایت کشواًے هیں هذد دسکاس ہو تو آپ کی هذد کے
لیے دستیاب ہے۔

U.S. Department of Health and Human آپ شہشی حقوق کی شکایات
،) (سیاستہائے هتحذٍ اهشیکہ کے هحکوہ صحت اوس اًساًی حقوق کی خذهاتServices
،) (شہشی حقوق کے دفتشOffice for Civil Rights
Office for Civil  پش دستیاب کےhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
 کے رسیعے تشقی طوس پش یا ای هیل یا ٹیلی فوى پش تھی دسجRights Complaint Portal
: سکتی ہیں/کشوا سکتے
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
۔http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html شکایت کے فاسم یہاں پش دستیاب ہیں

 تو آپ کو صتاى کی هذد کی خذهات هفت هیں دستیاب ہیں ۔ کال، اگش آپ اسدو تولتے ہیں:خثشداس
908-788-6144 (TTY: 908-788-6556). کشیں

