
 

Hocking Valley Community Hospital Nondiscrimination Statement 

 [Hocking Valley Community Hospital] સમવાયી  નાગિરક અિધકાર કાયદા સાથે 

સસુગંત છે અને જાિત, રંગ, રા ટ્રીય મળૂ, ઉંમર,અશક્તતા  અથવા િલંગના આધારે ભેદભાવ 

રાખવામા ંઆવતો નથી. [Hocking Valley Community Hospital]   જાિત, રંગ, રા ટ્રીય મળૂ, ઉંમર, 

અશક્તતા, અથવા લૈંિગક કારણે લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વતર્ન કરવામા ં

આવત ં ુનથી.  
  [Hocking Valley Community Hospital]: 

  • અમારી સાથે અસરકારક રીતે સદેંશા યવહાર કરવામા ંઅક્ષમ   વા કે અશક્ત લોકો 

માટે નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવે છે: 

  ○ લાયકાત ધરાવતા સાકેંિતક ભાષાના દુભાિષયા 

  ○ અ ય ફોમેર્ટમા ંલખાયેલ માિહતી (મોટી િપ્ર ટ, ઓિડયો, સલુભ ઇલેક્ટ્રોિનક ફોમેર્ટ, 

અ ય ફોમેર્ટ) 

  • ની પ્રાથિમક ભાષા અંગે્રજી ન હોય તેવા લોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ 

પરૂી પાડવામા ંઆવે છેઃ 

   ○  લાયકાત ધરાવતા દુભાિષયા 

  ○ અ ય ભાષાઓમા ંલખવામા ંઆવેલી માિહતી 

  તમારે આ સેવાઓની જ ર હોય તો, સપંકર્ કરો [Chief Nursing Officer] 

જો તમે માનતા હો કે આ સેવાઓ પરૂી પાડવા માટે  [Hocking Valley Community 

Hospital]  િન ફળ ગયા છે અથવા જાિત, રંગ, રા ટ્રીય મળૂ, ઉંમર, અશક્તતા  અથવા િલંગના 

આધારે અથવા અ ય પ્રકારે ભેદભાવ રાખે છે, તો તમે [Beth Kluding, Chief Nursing Officer], 

[P.O. Box 966, Logan, OH 43138], [740-380-8327 ], [740-385-9771], [bkluding@hvch.org] 

સમક્ષ  ફિરયાદ દાખલ કરી શકો છો. તમે ફિરયાદ બ મા ંઅથવા મેઇલ, ફેક્સ, અથવા ઇમેઇલ 



ારા દાખલ કરી શકો છો. તમને ફિરયાદ દાખલ કરવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો [Beth Kluding, 

Chief Nursing Officer] તમને મદદ કરવા માટે ઉપલ ધ છે. 

તમે the U.S. Department of Health and Human Services (ધી ય.ુ એસ.  ડીપાટર્મેંટ ઓફ 

હે થ એ ડ  મુન  સવીર્િસસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોર િસિવલ રાઇટસ ]ને પણ)   

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપલ ધ Office for Civil Rights Complaint 

Portal, મારફતે િવજાણ ુરીતે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ કે ફોન કરી ફિરયાદ ન ધાવી શકો છો  
   

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 (TDD) 
 

ફિરયાદન ં ુફોમર્ અહી ઉપલ ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 


