Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility
Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law

Gordon Memorial Health Services ले उपयक्
ु त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ र वंश, रङ, राष्ट्रियता,
उमेर, अपाङ्गता वा ललङ्गको आिारमा भेदभाव गदै न Gordon Memorial

Health Services ले वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता

वा ललङ्गको कारण माननसहरूलार्छ लभन्न रूपले व्यवहार वा माननसहरूलार्छ बेवास्ता गदै न ।

Gordon Memorial Health Services:


यसले हामीसँग प्रभावकारी रूपमा संचार गनछ अपाङ्गता भएका माननसहरूलार्छ ननिःशल्
ु क सहायता र सेवाहरू प्रदान गर्छ ,
जस्तैिः

o

योग्य साङ्केनतक भाषा अनुवाद गनेहरू

o

अन्य ढाँचाहरूमा ललखित जानकारी (ठूलो प्रप्रन्ट, अडियो, सष्ट्जलै पहुँच भएको र्लेक्िोननक ढाँचाहरू, अन्य
ढाँचाहरू)



प्राथलमक भाषा अङ्रेजी नभएका माननसहरूलार्छ ननिःशुल्क भाषाका सेवाहरू प्रदान गने, जस्तैिः

o

योग्य अनुवादकहरू

o

अन्य भाषाहरूमा ललखित जानकारी

तपार्ंलार्छ यी सेवाहरू आवश्यक र् भने Gordon

Memorial Health Services’ CEO मा सम्पकछ गनहुछ ोस ्

Gordon Memorial Health Services ले यी सेवाहरू प्रदान गनछ असफल भएको र् अथवा वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर,
अपाङ्गता वा ललङ्गको आिारमा अन्य तररकामा भेदभाव गरे को र् भनेर तपार्ंले प्रवश्वास गनह
ुछ ु न्र् भने तपार्ंले गुनासो गनछ सक्नुहुन्र्िः

Gordon Memorial Health Services’ CEO, 300 E 8th Street, 308-282-6185, ceo@gordonmemorial.org।
तपार्ंले पत्र,फ्याक्स वा र्मेलबाट वा व्यष्ट्क्तगत रूपमा गुनासो गनछ सक्नह
ु ु न्र् । गुनासो गनछ तपार्ंलार्छ सहायताको िाँचो र् भने Gordon

Memorial Health Services’ CEO मा तपार्ंलार्छ सहायता उपलब्ि र् ।

तपार्ंले Office for Civil Rights (नागररक अधिकारको कायाछलय), U.S. Department of Health and

Human Services (यु.एस. स्वास््य र मानव सेवा प्रवभाग) सँग नागररक अधिकारको गन
ु ासो दताछ पनन गनछ सक्नह
ु ु न्र्,
Office for Civil Rights Complaint Portal को ननष्ट्म्त कायाछलयबाट र्लेक्िोननक रूपमा

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपलब्ि र्िः
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 (टटडिडि)
गुनासो फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ि र्न ् ।

