
ભદેભાવ કાયદા િવ�ુ� છે

CHI મમેો�રયલ ફ�ડરલ નાગ�રક� અિધકારોના ંકાયદાઓ�ુ ંઅ�પુાલન કર� છે અને વિંશયતા, રંગ, રા���ય �ળૂ,
�મર, અપગંતતા ક� �લ�ગના ંઆધાર પર ભદેભાવ કરતી નથી. CHI મમેો�રયલ વિંશયતા, રંગ, રા���ય �ળૂ,
�મર, અપગંતા ક� �લ�ગના ંકારણે લોકોન ેબાકાત રાખતી નથી ક� તઓે સાથ ેઅલગ ર�ત ેવત�ન કરતી નથી.

CHI મમેો�રયલ:

● અમાર� સાથ ેઅસરકારક ર�ત ેસચંાર કરવા માટ� અપગંતાઓ ધરાવતા લોકોન ેમફત સહાયતાઓ અને
સવેાઓ �દાન કર� છે, �મ ક�:

o લાયક �ચ� ભાષાના ં�ુભાિષયાઓ
o અ�ય ફોમ�ટમા ંલ�ેખત મા�હતી (મોટા ��ુણ, ઑ�ડયો, �લુભ ઇલ�ે�ોિનક ફોમ�ટ, અ�ય ફોમ�ટ)

● �ઓની �ાથિમક ભાષા ��ે� ન હોય તવેા લોકોન ેમફત ભાષા સવેાઓ �દાન કર� છે, �મ ક�:
o લાયક �ુભાિષયાઓ
o અ�ય ભાષાઓમા ંલખલેી મા�હતી

● જો તમન ેઆ સવેાઓની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ન ેસપંક�  કરો:
o CHI મમેો�રયલ હો��પટલ ચ�ા�ગૂા - હાઉસ એડિમિન���ટન ે(423) 595-4477 પર કૉલ કરો
o CHI મમેો�રયલ હો��પટલ �હ�સસન - હાઉસ એડિમિન���ટરન ે(423) 595-1440 પર કૉલ કરો
o CHI મમેો�રયલ હો��પટલ �યો��યા - ઇમ��સી ડ�પાટ�મ�ેટ ચા� નસ�ન ે(706)-858-2161 પર

કૉલ કરો

જો તમ ેમાનતા હોવ ક� CHI મમેો�રયલ �િત, વિંશયતા, રા���ય �ળૂ, �મર, અપગંતા ક� �લ�ગના ંઆધાર પર
આ સવેાઓ �દાન કરવામા ંિન�ફળ રહ� હતી અથવા અ�ય ર�ત ેભદેભાવ કય� હતો, તો તમ ેઅહ� પર ફ�રયાદ
દાખલ કર� શકો છો: પોલ વીવર, ડાયર��ટર ઑફ સિવ�સ એ�સલે�સ, 2525 ડ�સ�ેસ એવ�ે�,ુ ચ�ા�ગૂા TN
37404, (423) 495-2772, Paul.Weaver@commonspirit.org. તમ ે�બ�મા ંઅથવા ટપાલ, ફ��સ ક� ઇ-મઇેલ
મારફત ફ�રયાદ દાખલ કર� શકો છો. જો તમન ેફ�રયાદ દાખલ કરવામા ંમદદની જ�ર હોય, તો પોલ વીવર,
ડાયર��ટર ઑફ સિવ�સ એ�સલે�સ, તમન ેમદદ કરવા માટ� ઉપલ�ધ છે.

તમ ેઅહ� પર ઉપલ�ધ નાગ�રક અિધકારોની ફ�રયાદની કચરે�ના ંપોટ�લ મારફત ઇલ�ે�ોિનકલી �.ુએસ.
ડ�પાટ�મ�ેટ ઑફ હ��થ એ�ડ �મુન સિવ�સીસ (U.S. Department of Health and Human Services), ઓ�ફસ

ફૉર િસિવલ રાઇ�સ સાથ ેપણ ફ�રયાદ દાખલ કર� શકો છો https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,
અથવા ટપાલ ક� ફોન મારફત અહ�:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ફ�રયાદ પ�કો અહ� પર ઉપલ�ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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