
Appendix A to Part 92—Nondiscrimination Statement: 

Discrimination is Against the Law 

Heart & Soul Hospice چگونهیه و کندی م تیتبع مربوطه فدرالی مدن حقوق نیقوان از 

ی نم لیقا افراد تیجنس ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، اساس بری ضیتبع

 . شود

Heart & Soul Hospice ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، اساس بر 

 .نداردی متفاوت برخورد آنها با و کندی نم محروم خدمات از را شانیا افراد تیجنس

Heart & Soul Hospice: 

 ربطویی ها کمک موثر، ارتباط کردن برقراری برا دارند،ی ناتوان کهی افرادی برا 

 :مانند کند،ی م فراهم گانیرا
o اشاره زبان طیشرا واجد نیمترجم 
o یصوت درشت، حروف با چاپ) گریدی ها فرمت بهی نوشتار اطالعات، 

 (گریدی ها فرمت و ساده،ی دسترس قابل کیالکترونی ها فرمت

 ند،کی م هیارا گانیرای زبان خدمات ستینی سیانگل شان هیاول زبان کهی افرادی برا 

 :مانند
o طیشرا واجدی شفاه نیمترجم 
o گریدی زبانها بهی نوشتار اطالعات 

 دیریبگ تماس Jarene Fluker با د،یدار ازینی خدمات نیچن به اگر

 نکهیا ای و نداده هیارا شما به رای خدمات نیچن Heart & Soul Hospice که دیمعتقد اگر

 درمورد تیجنس ای یناتوان سن، ،یتیمل تیاصل پوست، رنگ نژاد، لیدل به گریدی شکل به

 : دیکن ثبت آدرس نیا بهی ا هییشکوا دیتوانی م شده لیقا ضیتبع شما

Jarene Fluker, compliance officer, 316-685-1100, 316-685-2900 (fax), 

Jfluker@pmma.org.   

 اگر. دیینما ثبت را خود هییشکوا لیمیا ای فکس ،یپست نامه ،یشخص مراجعه با دیتوانی م

 Jarene Fluker, compliance officer د،یدار ازین کمک به خود هییشکوا ثبتی برا

 .کند کمک شما به تواندی م

 

mailto:Jfluker@pmma.org


 )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 بهداشت

 Office قیطر از اداره نیا بهی کیالکترونی دسترس. دیینما ثبت را خود هییشکوا (،یمدن

for Civil Rights Complaint Portal آدرس به  

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 هییشکوای برا مربوطهی ها فرم

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html است موجود . 
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