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به موجب ناتوانی، نژاد، رنگ پوست، جنسیت طبیعی، جنسیت )اجتماعی(، سن، «( DHHS)»سازمان خدمات بهداشتی و انسانی 

ملیت اصلی، مذهب یا اعتقاد سیاسی، تبار، وضعیت خانوادگی یا تأهل، اطالعات ژنتیکی، وابستگی، اظهاریه پیشین یک دعوی 

ها یا در ها، خدمات یا فعالیتها، برنامهدر پذیرش یا دسترسی یا اجرای خط مشییا حق، یا فعالیت خبرچینی، نسبت به کسی 

های دارای قانون آمریکایی IIشود.  این اطالعیه به موجب و مطابق با عنوان روند بکارگیری یا استخدام، تبعیض قائل نمی

؛  1973اصالحیه قانون توان بخشی  504؛ بخش 1964اصالحیه قانون حقوق مدنی  VI عنوان؛ «(ADA»)  1990معلولیت 

قانون مراقبت مقرون به صرفه؛ قانون حقوق  1557؛ بخش 1972های آموزش اصالحیه IX؛ عنوان 1975قانون تبعیض سنی 

هایی، بشر ایالت مین؛ اجرائیه مربوط به قراردادهای خدمات ایالت مین؛ و تمامی سایر قوانین و مقررات مخالف اینچنین تبعیض

روند بکارگیری و و  ADAشده است.  پرسش، نگرانی، شکایت یا درخواست برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ارائه 

 ,State House Station 11با آدرس و اطالعات تماس   DHHS ADA/EEO Coordinatorsتوانید به را می استخدام

Augusta, Maine 04333-0011 4289-287-207 ؛ (V)1871-287-207 ؛(V) ؛ یا Maine Relay 711 (TTY) ارجاع

را  هاها، خدمات یا فعالیتبرنامهو  ADAپرسش، نگرانی، شکایت یا درخواست برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دهید. 

 ,State House Station, Augusta 11های با آدرس و شماره تلفن DHHS ADA/Civil Rights Coordinatorتوانید به می

0011-Maine 04333 5014؛ (V) Maine Relay 711 (TTY)-287-207  یاCivilRights.DHHS@maine.gov-ADA 

 ,U.S. Department of Health and Human Servicesتوانید نزد ارجاع دهید.  شکایات مربوط به حقوق مدنی را نیز می

Office of Civil Rights7697-537-800  یا 1019-368-800 ، یا از طریق تماس تلفنی به شماره (TDD) از طریق پست به یا

یا به صورت  Independence Avenue, SW, Room 509, HHS Building, Washington, D.C. 20201 200: آدرس

مطرح کنید. از افرادی که به خدمات جانبی  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfالکترونیکی در آدرس 

های خود را به مسئول هماهنگی شود تا نیازها و خواستهنیاز دارند، دعوت می DHHSبرای ارتباط مؤثر در برنامه و خدمات 

ADA/شود.ها نیز ارائه میحقوق مدنی اطالع دهند.  این اطالعیه، بنا به درخواست، در سائر قالب 

 


