
Discrimination is Against the Law 

Hunterdon Health System વભલામી  નાગરયક અધધકાય કામદા વાથે વુવંગત છે અને જાધત, યંગ, યા રીમ 

ભૂ, ઉંભય,અળક્તતા  અથલા લરગના આધાયે બેદબાલ યાખલાભાં આલતો નથી. [Name of covered entity]   જાધત, 

યંગ, યાષ્ટ્રીમ ભૂ, ઉંભય, અળક્તતા, અથલા રૈંધગક કાયણે રોકો ફાકાત નથી અથલા તેભની વાથે અરગ લતતન કયલાભાં આલતું 

નથી.  

Hunterdon Health System : 

• અભાયી વાથે અવયકાયક યીતે વંદેળાવ્મલશાય કયલાભા ંઅક્ષભ   જેલા કે અળક્ત રોકો ભાટે નીચે પ્રભાણેની ભપત

વશામ અને વેલાઓ ૂયી ાડલાભાં આલે છે: 

○ રામકાત ધયાલતા વાંકેધતક બાાના દુબાધમા

○ અન્મ પોભેટભાં રખામેર ભાધશતી (ભોટી ધપ્રન્ટ, ઓરડમો, વુરબ ઇરેક્રોધનક પોભેટ, અન્મ પોભેટ)

• જેની પ્રાથધભક બાા અંગ્રેજી ન શોમ તેલા રોકોને નીચે પ્રભાણેની ભપત બાા વેલાઓ ૂયી ાડલાભાં આલે છેેઃ

○ રામકાત ધયાલતા દુબાધમા

○ અન્મ બાાઓભાં રખલાભા ંઆલેરી ભાધશતી

 તભાય ેઆ વેલાઓની જરૂય શોમ તો, વંકત કયો Organizational Effectiveness Department 

જો તભે ભાનતા શો કે આ વેલાઓ ૂયી ાડલા ભાટ ે Hunterdon Health System  ધનષ્ પ ગમા છે અથલા 

જાધત, યંગ, યા રીમ ભૂ, ઉંભય, અળક્તતા  અથલા લરગના આધાયે અથલા અન્ મ પ રકાયે બેદબાલ યાખે છે, તો તભ ે

Organizational Effectiveness Department, 2100 Wescott Drive, Flemington NJ 08822, 908-788-

6144, TTY 908-788-6556, Fax 908-788-6594, patientexperience@hhsnj.org વભક્ષ  પરયમાદ દાખર કયી 

ળકો છો. તભે પરયમાદ રૂફરૂભા ંઅથલા ભેઇર, પેક્વ, અથલા ઇભેઇર દ્લાયા દાખર કયી ળકો છો. તભને પરયમાદ દાખર કયલાભાં 

ભદદ જોઈતી શોમ તો Organizational Effectiveness Department તભને ભદદ કયલા ભાટે ઉરબ્ધ છે. 

તભેthe U.S. Department of Health and Human Services (ધી મુ. એવ.  ડીાટતભેંટ ઓપ શેલ્થ એન્ડ  

હ્યુભન  વલીધવવ), Office for Civil Rights (ઓપીવ પોય ધવધલર યાઇટવ ]ને ણ)   

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf ય ઉરબ્ધ Office for Civil Rights Complaint 

Portal, ભાયપતે ધલજાણુ યીતે અથલા નીચેના વયનાભે ભેઇર કે પોન કયી પરયમાદ નોંધાલી ળકો 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)

પરયમાદનું પોભત અશી ઉરબ્ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

વુચના: જો તભે ગુજયાતી ફોરતા શો, તો ધન:ળુલ્ક બાા વશામ વેલાઓ તભાયા ભાટે ઉરબ્ધ છે. પોન કયો  1-908-788-

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


6144 (TTY: 1-908-788-6556). 

 


