
 تبعیض خالف قانون است!
Michigan Medicine کند و بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملی، سن،  از قوانین حاکم حقوق مدنی فدرال تبعیت می

 شود. معلولیت یا جنسیت تبعیض قائل نمی

Michigan Medicine بھ دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملی، سن، معلولیت یا جنسیت در قبال افراد استثناء قائل نمی 
 کند. طور متفاوت برخورد نمی ھا بھ شود یا با آن

Michigan Medicine طور مؤثر با ما  کند تا بھ کمک و خدمات رایگان را بھ افراد دارای ناتوانی و معلولیت ارائھ می
 نند؛ خدماتی از قبیل:ارتباط برقرار ک

 مترجمان مجرب زبان اشاره؛ و •
 ھا). دسترسی، و سایر قالب ھای الکترونیکی قابل ھا (چاپ درشت، صوتی، قالب اطالعات مکتوب در سایر قالب •

Michigan Medicine ھا انگلیسی نیست، از قبیل: دھد کھ زبان مادری آن خدمات زبانی رایگان را بھ افرادی ارائھ می 

 ان شفاھی مجرب؛ ومترجم •
 ھا. اطالعات مکتوب بھ سایر زبان •

 734-936-7021بھ شماره  Michigan Medicineاگر بھ این خدمات نیاز دارید، با برنامھ خدمات مترجم شفاھی 
 تماس بگیرید.

در ارائھ این خدمات کوتاھی کرده است یا بھ شکلی بھ دلیل نژاد، رنگ پوست،  Michigan Medicineاگر معتقدید کھ 
 اصلیت ملی، سن، معلولیت یا جنسیت تبعیض قائل شده است: شکایتی را در نھاد زیر مطرح کنید:

Patient Civil Rights Coordinator 
University of Michigan Health System 

2901 Hubbard 
Ann Arbor, Michigan 48109-2435 

Phone - (734) 936-6439 
Fax - (734) 347-0696 

Email - MichMed_patients_rights@med.umich.edu 

 در طرح شکایت بھ کمک نیاز دارید توانید شکایت خود را حضوری، از طریق پست، فکس یا ایمیل ثبت کنید. اگر میشما  
Anthony Walesby, Senior Director for Institutional Equity, Title IX/Section 504/ADA 

Coordinator طور الکترونیکی در  توانید یک شکایت حقوق مدنی را بھ برای کمک بھ شما در دسترس است. شما می
یاالت متحده، اداره حقوق مدنی، از طریق درگاه شکایت اداره حقوق مدنی بھ آدرس وزارت خدمات بھداشتی و انسانی ا

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf (پیوند خارجی است) یا طریق پست یا تلفنی با جزئیات زیر ،
 ثبت کنید:

mailto:MichMed_patients_rights@med.umich.edu


U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

TDD) 800-537-7607, 1-800-868-1019( 

 در دسترس ھستند http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlھای شکایت در آدرس  فرم
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