Appendix A to Part 92—Sylvan S. Stern D.D.S. 248-559-0995 Notice Informing Individuals About
Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law
[Name of covered entity] �েযাজয্ েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন েমেন চেল এবং জািত, রঙ, জাতীয়
উৎপিত্ত, বয়স, অ�মতা, বা িলে�র িভিত্তেত ৈবষময্ কের না। [Name of covered entity] জািত, রঙ, জাতীয়
উৎপিত্ত, বয়স, অ�মতা, িলে�র িভ�তায় কখেনা মানেুষর মেধয্ েভদােভদ কের না।
[Name of covered entity]:
•

আমােদর সােথ কাযর্করীভােব েযাগােযাগ করার জনয্ �িতব�ী বয্ি�েদর িবনামেূলয্ উপকরণ এবং েসবা উপল�
করােনা হয়, েযমন :
o

েযাগয্তাস�� িচ��রপ ভাষার েদাভাষী

o

অনয্ানয্ ফরময্ােটর মেধয্ আেছ িলিখত তথয্ (বহৎ
মু�ণ, অিডও, �েবশেযাগয্
ৃ

ইেলক�িনক ফরময্ােট

এবং অনয্ানয্ ফরময্ােট)
•

যােদর �ধান ভাষা ইংেরিজ নয়, তােদর জনয্ িবনামেূলয্ ভাষার সাহাযয্ েসবা
�দান কের:
o

েযাগয্তাস�� েদাভাষী

o

অনয্ানয্ ভাষায় িলিখত তথয্

আপিন চাইেল এই পিরেষবাসমহূ েপেত েযাগােযাগ করন [Name of Civil Rights Coordinator]
যিদ আপিন িব�াস কেরন েয [Name of covered entity] এই েসবা �দান করেত বয্থর্ হেয়েছ অথবা জািত,
রঙ, জাতীয় উৎপিত্ত, বয়স, অ�মতা, বা িলে�র িভিত্তেত বা অনয্ েকান উপােয় ৈবষময্মূলক আচরণ করা হেয়েছ বেল
যিদ আপিন কেরন তাহেল আপিন একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন এখােন [Name and Title of Civil Rights
Coordinator], [Mailing Address], [Telephone number] [TTY number—if covered entity has one], [Fax],
[Email]। আপিন বয্ি�গতভােব

বা েমইল, ফয্া�, অথবা ইেমল �ারা একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। যিদ

অিভেযাগ দােয়র করেত আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয়, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] তারজনয্
সাহাযয্ উপল� আেছ এবং আপিন সাহাযয্ পােবন।
আপিন ইেল�িনক প�িতেত Office for Civil Rights Complaint Portal:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এর অিফেসর মাধয্েম অিভেযাগ জানােত পারেবন এখােনঃ U.S. Department
of Health and Human Services (ইউ. এস. িডপাটর্েম� অফ েহলথ এ� িহউময্ান সািভর্ েসস), Office for Civil Rights, (অিফস
ফর িসিভল রাইটস), এছাড়াও আপিন ইেমল অথবা েফান কেরও অিভেযাগ জানােত পারেবন:
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)
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

