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، كما ال تشارك، في التمییز والتحرش على أساس العمر أو اللون أو اإلعاقة Strong Memorial Hospitalتحظر مستشفى 
أو حالة العنف المنزلي أو اإلثنیة أو الھویة الجنسیة أو التعبیر الجنسي أو المعلومات الجینیة أو الحالة االجتماعیة أو الحالة 

القدماء أو األصل القومي أو العرق أو الدین أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو حالة العسكریة أو حالة المحاربین 
 المواطنة أو أي حالة أخرى یحمیھا القانون.

 
 :Strong Memorial Hospitalمستشفى 
 توفر وسائل مساعدة وخدمات مجانیة لألشخاص المعاقین من أجل التواصل بشكل فعال معنا، مثل: •

o ؤھلون للغة اإلشارةمترجمون م 
o  ،معلومات مكتوبة بتنسیقات أخرى (مطبوعات كبیرة، ملفات صوتیة، تنسیقات إلكترونیة للمعاقین

 وتنسیقات أخرى)
 توفیر خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین ال تكون لغتھم األصلیة ھي اللغة اإلنجلیزیة، مثل: •

o مترجمون فوریون مؤھلون 
o ىالمعلومات مكتوبةً بلغات أخر 

 
إذا كنت ترغب في االستفادة من ھذه الخدمات، فاتصل بالطبیب المعالج لك أو بالممرضة التي تتعامل معھا عبر االتصال بخدمات 

 4778-275(585)المترجمین الفوریین على الرقم 
   

                                                                         
 

لم تتمكن من توفیر ھذه الخدمات أو أنھا قامت بالتمییز بطریقة أخرى  Strong Memorial Hospitalمستشفى إذا كنت تعتقد أن 
أو على أساس العمر أو اللون أو اإلعاقة أو حالة العنف المنزلي أو اإلثنیة أو الھویة الجنسیة أو التعبیر الجنسي أو المعلومات الجینیة 

كریة أو حالة المحاربین القدماء أو األصل القومي أو العرق أو الدین أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ الحالة االجتماعیة أو الحالة العس
 الجنسي أو حالة المواطنة، یمكنك تقدیم تظلم إلى:

 SMH Grievance Coordinator, 601 Elmwood Ave Box 612, Rochester, NY 14642 
 5584-756-585، فاكس: 0954-275-585ھاتف:  

 
یمكنك كذلك تقدیم شكوى بشأن الحقوق المدنیة إلى وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة، إلكترونیًا، عبر بوابة مكتب 

، أو عبر البرید أو الھاتف https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfشكاوى الحقوق المدنیة، والمتاح عبر الموقع 
 لي:عبر العنوان أو رقم الھاتف التا
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