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 بیان  کولو نه تبعیض د
 
 

 

"( د معیوبیت، نژاد، رنګ، جنسیت، جنډر، جنسي لیدلوري، عمر، ملي   DHHSد روغتیا او بشري خدمتونو وزارت )"

د  اصل، مذهب یا سیاسي باور، شجره، د کورنۍ یا مدني حالت، ژنتیک معلوماتو، تړاو، د ادعا یا حق مخکیني اثبات، یا 

ښکاره کونکي فعالیت پربنسټ داخلې یا السرسي، یا د دې د پالیسیو عملیاتو، پروګرامونو، خدمتونو، یا فعالیتونو، یا  

قانون  1990ګومارنې یا د دندو پورې اړوند کړنو کې تبعیض نه کوي. دا خبرتیا د معیوبیت لرونکي امریکایانو د کال 

قانون برخه   1973، تعدیل شوی؛ د بیارغیدنې د کال  VIقانون عنوان  1964؛ د مدني حقونو د کال II ("ADA")سرلیک  

؛ د بندوبست   IXد تعلیمي اصالحاتو عنوان  1972کال د عمر له مخې تبعیض قانون؛ د کال  1975، تعدیل شوی؛ او د 504

ردادونو په اړه اجرایوي امر؛  ؛ د مین بشري حقونو قانون؛ د خدمتونو لپاره د مین ایالت د قرا 1557وړ پاملرنې قانون برخه 

او د ګومارنې   ADAاو د دا ډول تبعیض منع کونکي نورو ټولو قوانینو او مقرراتو سره په مطابقت کې وړاندې شوی دی. د 

همغږي   DHHS ADA/EEOیا د استخدام کړنو په اړه د نورو معلوماتو لپاره پوښتنې، اندیښنې، شکایتونه یا غوښتنې د 

؛ یا مین (V)1871-287-207؛ (V) 4289-287-207؛ 0011-04333ټیټ هاوس سټیشن، آګوستا، مین س 11کونکو ته په 

او د پروګرامونو، خدمتونو، یا فعالیتونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره پوښتنې،  ADA( وړاندې کړئ. د TTY) 711ریلی 

سټیټ هاوس سټیشن، آګوستا، مین   11کونکي ته په مدني حقونو همغږي /DHHS ADAاندیښنې، شکایتونه یا غوښتنې د  

  CivilRights.DHHS@maine.gov -ADA؛ یا  (TTY) 711؛ مین ریلی (V) 5014-287-207؛ 0011-04333

د مدني حقونو شکایتونه د امریکا متحده آیاالتو د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت، د مدني حقونو دفتر ته د  وړاندې کړئ. 

 Independence 200؛ د پوست له الرې په (TDD) 7697-537-800یا په  1019-368-800تلیفون له الرې په 

Avenue, SW, Room 509, HHS Building, Washington, D.C. 20201بریښنالیک له الرې په  ؛ یا د

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf .سپارلی شئ 

پروګرام او خدمتونو کې د اغیزناک ارتباط لپاره کومکي مرستو ته اړتیا لري هغوی ته بلنه  DHHSهغه افراد چې د 

مدني حقونو همغږی کونکی د خپلو اړتیاو او ترجیحاتو څخه خبر کړي. دا خبرتیا د غوښتنې له /ADAیږي چې د ورکول ک

 مخې په نورو بڼو او فارمیټونو کې هم شتون لري. 
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