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 ،الجنسانية أو ،الجنس أو ،البشرة لون أو ،العرق أو ،اإلعاقة أساس على( DHHS) البشرية والخدمات الصحة دائرة تمّيز ال

 الحالة أو ،العائلي الوضع أو األسالف، أو ،السياسي أو الديني المعتقد أو ،القومي األصل أو ،السن أو ،الجنسي الميل أو

 مبلّغ أو كاشف نشاط أو حقوق، أو مستحقات بمطالبة سابقا ً القيام أو والتجمع، االرتباط أو ،الجينية المعلومات أو ،الزوجية

 في أو وأنشطتها، وخدماتها وبرامجها سياساتها إدارة، أو إلى، الوصول أو القبول إجراءات في وذلك مخالفات، عن

 قانون من الثاني الباب: التالية للقوانين ووفقا ً تقتضيه حسبما اإلشعار هذا إصدار يتم. التوظيفية أو االستخدامية ممارساتها

 القسم المعّدلة؛ بصيغته 1964 لعام المدنية الحقوق قانون السادسمن الباب ؛(ADA) 1990 لعام اإلعاقات ذوي األمريكيين

 من التاسع الباب ؛1975 لعام السن أساس على التمييز قانون المعّدلة؛ بصيغته 1973 لعام التأهيل إعادة قانون من 504

 اإلنسان؛ لحقوق مين والية قانون التكلفة؛ الميسورة الصحية العناية قانون من 1557 القسم ؛1972 لعام التربوية التعديالت

 يمكن. أنواعه على التمييز تحّظر التي األخرى واألنظمة القوانين وكافة الخدماتية؛ مين والية بعقود المتعلق التنفيذي األمر

 أو االستخدامية والممارسات ADA الـ قانون حول إضافية لمعلومات طلبات أو الشكاوى أو الهموم أو األسئلة إرسال

: التالي العنوان على البشرية والخدمات الصحة دائرة في EEO التوظيف فرص تكافؤ/ADA الـ منسقيًّ إلى التوظيفية

DHHS ADA/EEO Coordinators , 11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011، األرقام أو 

 الهاتف) 711 مين والية في االتصاالت ترحيل رقم ،)صوتي) 1871-287-207 ،)صوتي) 4289-287-207 التالية

 أو والبرامج ADA الـ قانون حول إضافية لمعلومات طلبات أو الشكاوى أو الهموم أو األسئلة إرسال يمكن(. TTY النصي

:     التالي العنوان على البشرية والخدمات الصحة دائرة في المدنية الحقوق/ADA الـ منسق إلى األنشطة أو الخدمات

DHHS ADA/Civil Rights Coordinator, 11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011، أو 

 عنوان أو ،(TTY النصي الهاتف) 711 مين والية في االتصاالت ترحيل رقم ،)صوتي) 5014-287-207 التالية األرقام

 وزارة إلى أيضا ً المدنية الحقوق شكاوى تقديم يمكن . CivilRights.DHHS@maine.gov-ADA اإللكتروني البريد

 أو 1019-368-800 الرقم على التليفون بواسطة المدنية، الحقوق مكتب الفدرالية، الحكومة في البشرية والخدمات الصحة

 ,Independence Avenue, SW 200: التالي العنوان على بالبريد أو( TDD النصي الهاتف) 800-537-7697

Room 509, HHS Building, Washington, D.C. 20201، التالي اإللكتروني العنوان على اإلنترنت عبر أو :

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf .على مساعدة أدوات إلى يحتاجون الذين األشخاص ندعو 

 تلك عن المدنية الحقوق/ADA الـ منسق إبالغ إلى البشرية، والخدمات الصحة دائرة وخدمات برامج في الفّعال التواصل

 . الطلب عند بديلة أشكال أو صيغ في متوفر اإلشعار هذا. االحتياجات


