नेपाली (Nepali)

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements
and Nondiscrimination Statement: Discrimination is Against the Law
Ohio County Hospital Corporation ले उपयुक्त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ र वंश, रङ, राधरियता,
उमर, अपाङ् गता वा धलङ् गको आिारमा भदभाव गदैन । Ohio County Hospital Corporation ले वंश, रङ, राधरियता, उमर,
अपाङ् गता वा धलङ् गको कारण माधनसहरूलार्छ धभन्न रूपल व्यवहार वा माधनसहरूलार्छ बवास्ता गदैन ।
Ohio County Hospital Corporation:
•

यसल हामीसँग प्रभावकारी रूपमा संचार गनछ अपाङ् गता भएका माधनसहरूलार्छ धनिःशल्ु क सहायता र सवाहरू प्रदान गर्छ , जस्तैिः
o योग्य साङ् कधतक भाषा अनुवाद गनेहरू
o अन्य ढाँचाहरूमा धलधित जानकारी (ठूलो धप्रन्ट, अधियो, सधजलै पहचँ भएको र्लक्ट्िोधनक ढाँचाहरू, अन्य
ढाँचाहरू)

•

प्राथधमक भाषा अङ् रजी नभएका माधनसहरूलार्छ धनिःशल्ु क भाषाका सवाहरू प्रदान गने, जस्तैिः
o योग्य अनुवादकहरू
o अन्य भाषाहरूमा धलधित जानकारी

तपार्ंलार्छ यी सवाहरू आवश्यक र् भन Sue Wydick मा सम्पकछ गनुछहोस्
Ohio County Hospital Corporation ल यी सवाहरू प्रदान गनछ असफल भएको र् अथवा वश
ं , रङ, राधरियता, उमर,
अपाङ् गता वा धलङ् गको आिारमा अन्य तररकामा भदभाव गरको र् भनर तपार्ंल धवश्वास गनुछहन्र् भन तपार्ंल गुनासो गनछ सक्ट्नुहन्र्िः Sue
Wydick, PO Box 126, Hartford, KY 42347, 270-504-1393-5224,

swydick@ohiocountyhospital.com। तपार्ंल पत्र,फ्याक्ट्स वा र्मलबाट वा व्यधक्तगत रूपमा गुनासो गनछ सक्ट्नुहन्र् । गुनासो गनछ
तपार्ंलार्छ सहायताको िाँचो र् भन Sue Wydick मा तपार्ंलार्छ सहायता उपलब्ि र् ।
तपार्ंल Office for Civil Rights (नागररक अधिकारको कायाछलय), U.S. Department of Health and Human
Services (य.ु एस. स्वास््य र मानव सवा धवभाग) सँग नागररक अधिकारको गुनासो दताछ पधन गनछ सक्ट्नुहन्र्, Office for Civil Rights
Complaint Portal को धनधम्त कायाछलयबाट र्लक्ट्िोधनक 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 (टिडिडि)
गुनासो फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपलब्ध छन ् ।
Tagline Informing Individuals With Limited English Proficiency of Language Assistance
Services
ध्यान दनुहोस:् तपाइले नेपाल बोल्नहन्छ भन तपाइको ननम्त भाषा सहायता सवाहरू नःशल्क
रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनह
ु ोसर ्1-844-731-3609 (ID # 10367).

