Nondiscrimination statement for significant publications and signification communications
that are small-size:
ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ وﻻ ﯾﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو.Virginia Physicians, Inc ﯾﻠﺘﺰم
.اﻷﺻﻞ اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﺴﻦ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺠﻨﺲ

Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination
and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law
ﯾﻠﺘﺰم  Virginia Physicians, Incﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ وﻻ ﯾﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو
اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﺴﻦ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ .ﻻ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ  Virginia Physicians, Incاﻷﺷﺨﺎص أو ﯾﻌﺎﻣﻠﮭﻢ
على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس.
Virginia Physicians, Inc.
• يوفر مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا ،مثل:
○ مترجمي لغة إشارة مؤهلين
○ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة ،مواد صوتية ،تنسيقات إلكترونية متيسرة،
وغير ذلك من التنسيقات)
• يوفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين لغتهم األساسية ليست اإلنجليزية ،مثل:
○ مترجمين مؤهلين
○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﺗﺼﻞ ﺑـ Katherine Hughes
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن  Virginia Physicians,ﻗﺪ أﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻣﯿﺰ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﺴﻦ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺠﻨﺲ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ Katherine Hughes
4900 Cox Road, Suite 155, Glen Allen, VA 23060 804-726-8571 x 102 804-726-8575
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﺷﺨﺼﯿًﺎ أو ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ أو ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ،ﻓﺈن Katherine Hughes Human Resources Manager
ﻣﺘﺎح ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
إلكترونيا لوزارة ( Department of Health and Human Servicesوزارة
أيضا أن تتقدم بشكوى
ً
يمكن ً
الخدمات الصحية والبشرية)  ،مكتب ( Office for Civil Rightsمكتب الحقوق المدنية) ،من خالل مكتب Office for

 أوhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  المتوفر على الرابط،Civil Rights Complaint Portal
:بالبريد أو الهاتف على
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
) (رقم هاتف الصم والبكم7697-537-800 ,1019-863-800-1
.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط

Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English
Proficiency of Language Assistance Services
804-726-8571 x 102
 )رﻗﻢxxx-xxxxxxx-

 اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن،إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ: ﻣﻠﺤﻮظﺔ
(xxx-xxx-xxxx-

:ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ

