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 قانونلل مخالفٌ مییز التَّ 
 اإلعاقة، نالسِّ ، األصل القومي ،اللون، رقز على أساس العِ میِّ اریة وال تُ السَّ  الفیدرالیَّةة توافق مع قوانین الحقوق المدنیَّ تمستشفى ییل نیو هیفن 

 . أو الجنس اإلعاقة، نالسِّ ، األصل القومي ،اللون، رقالعِ بسبب  مختلفٍ  بشكلٍ  همأو تعاملالنَّاس  ثنيستتأو الجنس. مستشفى ییل نیو هیفن ال 
  

 مستشفى ییل نیو هیفن

 ، مثل:الٍ فعَّ  معنا بشكلٍ  واتواصلحتَّى یلألشخاص ذوي اإلعاقة  والخدمات المجانیَّةم المساعدات تقدِّ  −

o  َّغة اإلشارة في للین مترجمین مؤه 

o  أشكال أخرى).متاحةة لكترونیَّ إ، أشكال یَّاً أشكال أخرى (طباعة كبیرة، صوتبمعلومات مكتوبة ، 

 مثل: ،ةة لیست اللغة اإلنجلیزیَّ لألشخاص الذین لغتهم األساسیَّ  اً انلغة مجَّ الم خدمات تقدِّ  −

o  َّلینمترجمین مؤه 

o  ٍأخرى معلومات مكتوبة بلغات 

 

 203-688-3430الي: التَّ  الرقمعالقات المرضى على بقسم صل إلى هذه الخدمات، اتّ  إذا كنت بحاجةٍ 

، األصل القومي ،اللون، رقأخرى على أساس العِ  بطریقةٍ  تز لت في توفیر هذه الخدمات أو میَّ فن فشِ یه مستشفى ییل نیو إذا كنت تعتقد أنَّ 

 York street, New 20ى في العنوان التَّالي: عالقات المرضقسم  ةمدیر  عندیمكنك تقدیم شكوى فإنَّه أو الجنس،  اإلعاقة، نالسِّ 

Haven, CT 06510  :البرید اإللكتروني:  ، 203-688-1667فاكس: ال، 203-688-3430الهاتف

patientrelations@ynhh.org إلى  الفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا كنت بحاجةٍ  ،أو عن طریق البرید اً كوى شخصیَّ شَّ ال. یمكنك تقدیم

  لمساعدتك. المرضى موجود عالقات فإنَّ قسمكوى، شَّ التقدیم في مساعدة 

 

النَّافذة عن طریق  ة، إلكترونیاً المدنیَّ ، مكتب الحقوق األمریكیَّة ةة مع وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیَّ تقدیم شكوى الحقوق المدنیَّ  یمكنك أیضاً 

 الصفحة اإللكترونیَّة ة، وهي متاحة علىتعلقة بالحقوق المدنیَّ كاوى المُ مكتب الشَّ ل اإللكترونیَّة

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، :أو عن طریق البرید أو الهاتف على العنوان التالي 

 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) 
                             http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html : ستمارات الشَّكاوى متو افر ة على الموقع التَّ الي 
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