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સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:શલુ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-855-526-
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Novant Health સમિાયી નાગરરક અવિકાર કાયદા સાથ ેસસુગંત છે અન ેજાવત, રંગ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ઉંમર,અશક્તતા  અથિા 
લ િંગના આિારે ભેદભાિ રાખિામા ંઆિતો નથી. Novant Health જાવત, રંગ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ઉંમર, અશક્તતા, અથિા  ૈંલગક 
કારણે  ોકો બાકાત નથી અથિા તેમની સાથે અ ગ િતતન કરિામા ંઆિતુ ંનથી.  
 

Novant Health: 

 • અમારી સાથ ેઅસરકારક રીતે સદેંશાવ્યિહાર કરિામા ંઅક્ષમ   જેિા કે અશક્ત  ોકો માટે નીચે પ્રમાણેની મફત 
સહાય અને સેિાઓ પરૂી પાડિામા ંઆિે છે: 

  ○  ાયકાત િરાિતા સાકેંવતક ભાષાના દુભાવષયા 
  ○ અન્ય ફોમેટમા ં ખાયે  મારહતી (મોટી વપ્રન્ટ, ઓરડયો, સ ુભ ઇ ેક્રોવનક ફોમેટ, અન્ય ફોમેટ) 

  • જેની પ્રાથવમક ભાષા અંગે્રજી ન હોય તેિા  ોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેિાઓ પરૂી પાડિામા ંઆિે છેેઃ 
   ○   ાયકાત િરાિતા દુભાવષયા 

  ○ અન્ય ભાષાઓમા ં ખિામા ંઆિે ી મારહતી 
 

તમારે આ સેિાઓની જરૂર હોય તો, સપંકત કરો Timothy Noonan (NC, SC, GA) અથિા Barbara Holland (VA). 

 

જો તમે માનતા હો કે આ સેિાઓ પરૂી પાડિા માટે  Novant Health  વનષ્ટ્ફળ ગયા છે અથિા જાવત, રંગ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ઉંમર, 

અશક્તતા  અથિા લ િંગના આિારે અથિા અન્ય પ્રકારે ભેદભાિ રાખે છે, તો તમ ે: Timothy Noonan – Regional Manager, 

Office of Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Sam Nunn Atlanta Federal Center, Suite 16T70, 61 
Forsyth Street, S.W., Atlanta, GA 30303, 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD), orcmail@hhs.gov. Barbara Holland – 
Regional Manager, Office of Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, 150 S. Independence Mall 
West, Suite 372, Public Ledger Building, Philadelphia, PA 19106, 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD), orcmail@hhs.gov. 

સમક્ષ  ફરરયાદ દાખ  કરી શકો છો. તમે ફરરયાદ રૂબરૂમા ંઅથિા મેઇ , ફેક્સ, અથિા ઇમેઇ  દ્વારા દાખ  કરી શકો છો. 
તમને ફરરયાદ દાખ  કરિામા ંમદદ જોઈતી હોય તો Timothy Noonan, Regional Manager, અથિા Barbara Holland, 

Regional Manager તમન ેમદદ કરિા માટે ઉપ બ્િ છે. 
 
તમેthe U.S. Department of Health and Human Services (િી ય.ુ એસ.  ડીપાટતમેંટ ઓફ હલે્થ એન્ડ  હ્યમુન  સિીવસસ), 
Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોર વસવિ  રાઇટસ ]ને પણ)   https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપ બ્િ 
Office for Civil Rights Complaint 

Portal, મારફતે વિજાણ ુરીતે અથિા નીચેના સરનામે મેઇ  કે ફોન કરી ફરરયાદ નોંિાિી શકો છો  

 

mailto:orcmail@hhs.gov
mailto:orcmail@hhs.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf


 

12/2016     Gujarati 

   
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) 

ફરરયાદનુ ંફોમત અહી ઉપ બ્િ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Novant Health ફરરયાદો અને અસતંોષ: 888-648-7999 

 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

