Discrimination is Against the Law
Baptist Health સમવાયી નાગ)રક અિધકાર કાયદા સાથે 2ુસગ
ં ત છે અને 7િત, રં ગ,
રા89:ય ; ૂળ, >મર,અશ@તતા અથવા AલCગના આધારE ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. Baptist
Health 7િત, રં ગ, રા89:ય ; ૂળ, >મર, અશ@તતા, અથવા લIAગક કારણે લોકો બાકાત નથી અથવા
તેમની સાથે અલગ વતLન કરવામાં આવMું નથી.
Debbie Spiker
• અમાર: સાથે અસરકારક ર:તે સંદEશાNયવહાર કરવામાં અPમ

Qવા કE અશ@ત લોકો

માટE નીચે Tમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ W ૂર: પાડવામાં આવે છે :
○ લાયકાત ધરાવતા સાંકEિતક ભાષાના [ુભાિષયા
○ અ\ય ફોમ]ટમાં લખાયેલ મા)હતી (મોટ: િT\ટ, ઓ)ડયો, 2ુલભ ઇલે@9ોિનક ફોમ]ટ,
અ\ય ફોમ]ટ)
• Qની Tાથિમક ભાષા _`ેa ન હોય તેવા લોકોને નીચે Tમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ
W ૂર: પાડવામાં આવે છે ઃ
○ લાયકાત ધરાવતા [ુભાિષયા
○ અ\ય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી મા)હતી
તમારE આ સેવાઓની જdર હોય તો, સંપકL કરો Debbie Spiker
જો તમે માનતા હો કE આ સેવાઓ W ૂર: પાડવા માટE Baptist Health િન8ફળ ગયા છે
અથવા 7િત, રં ગ, રા89:ય ; ૂળ, >મર, અશ@તતા અથવા AલCગના આધારE અથવા અ\ય TકારE
ભેદભાવ રાખે છે , તો તમે Debbie Spiker, 820 Prudential Dr. Suite 315, Jacksonville FL 32207, 904202-2435, Fax 904-202-2750, debbie.spiker@bmcjax.com સમP ફ)રયાદ દાખલ કર: શકો છો.
તમે ફ)રયાદ dબdમાં અથવા મેઇલ, ફE@સ, અથવા ઇમેઇલ eારા દાખલ કર: શકો છો. તમને
ફ)રયાદ દાખલ કરવામાં મદદ જોઈતી હોય તો [Name and Title of Civil Rights Coordinator]
તમને મદદ કરવા માટE ઉપલhધ છે .
તમેthe U.S. Department of Health and HumanServices (ધી iુ. એસ. ડ:પાટL મkટ ઓફ
હElથ એ\ડ mુમન સવnિસસ), Office for Civil Rights (ઓફ:સ ફોર િસિવલ રાઇટસ ]ને પણ)
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપલhધ Office for Civil Rights Complaint
Portal, મારફતે િવ7oુ ર:તે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ કE ફોન કર: ફ)રયાદ નpધાવી 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)
ફ)રયાદqુ ં ફોમL અહ: ઉપલhધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

