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بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها وال يميز على أساس العرق أو East Michigan Eye Center] يلتزم

األشخاص أو يعاملهم [ sME  acihciM  saE rE  ECال يستبعد . اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس

 .على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس

  [East Michigan Eye Center 

 :يوفر مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل•   

 مترجمي لغة إشارة مؤهلين○     

مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، )معلومات كتابية بتنسيقات أخرى ○    

 (وغير ذلك من التنسيقات

 :يوفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين لغتهم األساسية ليست اإلنجليزية، مثل•    

 مترجمين مؤهلين○     

 Destiny Hahn]إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ    

قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على [ East Michigan Eye Center]إذا كنت تعتقد أن 

 EE c a  Mh  se أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى

NSe [701 S. Ballenger Hwy Flint MI 48532[810-238-3603 ext 7717] ،810-767-5194 ،

nhMh @ecihEaE.ioe .إذا كنت بحاجة . يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد اإللكتروني

 . متاح لمساعدتكDestiny Hahn RN. BSNللمساعدة في التقدم بشكوى، فإن 

 وزارة) Department of Health and Human Servicesيمكن أيًضا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة 

 Office forمن خالل مكتب   ،(المدنية الحقوق مكتب) Office for Civil Rightsمكتب  ، (والبشرية الصحية الخدمات

Civil Rights Complaint Portal المتوفر على الرابط ، https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  أو

 :بالبريد أو الهاتف على

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

 (رقم هاتف الصم والبكم) 088-735-5815, 1-088-083-1811

 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlتتوافر نماذج الشكاوى على الرابط 

 

 : رقم هاتف الصم والبكم)اتصل برقم  .  وافر لك بالمجانإذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تت:  ملحوظة

1-810-238-3603 

 

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

