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NON DISCRIMINATION NOTICE 

 
التمييز  بعدم إشعار  

للقانون مخالف التمييز  

شركة تلتزم  Great Lakes Surgical Associates اللون أو العرق أساس على تميز وال بها المعمول الفيدرالية المدنية الحقوق بقوانين  
شركة تستبعد ال .الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو القومي األصل أو  Great Lakes Surgical Associates بشكل تعاملهم أو األشخاص  

الجنس أو اإلعاقة  أو العمر أو القومي األصل أو اللون أو العرق بسبب مختلف . 

شركة توفر  Great Lakes Surgical Associates: 

مؤهلين إشارة لغة مترجمي :مثل ، فعال بشكل معنا للتواصل اإلعاقة  ذوي لألشخاص مجانية وخدمات مساعدات •  

(أخرى تنسيقات ، إليها الوصول يسهل إلكترونية تنسيقات ، صوت ، كبيرة طباعة) أخرى بتنسيقات مكتوبة معلومات •  

بلغات مكتوبة معلومات ، مؤهلين فوريين مترجمين :مثل ، اإلنجليزية ليست األساسية لغتهم الذين لألشخاص مجانية لغوية خدمات يوفر •  
 أخرى 

بـ فاتصل ، الخدمات هذه إلى بحاجة  تكن  إذا  Lisa Loomis. 

شركة أن تعتقد كنت إذا  Great Lakes Surgical Associates أساس على أخرى بطريقة ميزت أو  الخدمات هذه تقديم في فشلت قد  
إلى شكوى تقديم فيمكنك ، الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو  القومي األصل أو اللون أو العرق : Lisa Loomis ، 315 ، المكتب مدير  E 

Warwick Dr، STE 3، Alma، MI 48801، Phone: 989-463-6699، Fax: 989-466-2574. على التظلم إجراء نشر يتم  
في  للمساعدة بحاجة كنت إذا .اإللكتروني البريد أو  الفاكس أو البريد طريق عن أو شخصًيا شكوى تقديم يمكنك .اإللكتروني GLSA موقع  

فإن ، ىبشكو التقدم  Lisa Loomis لمساعدتك متاح . 

من إلكترونًيا ، المدنية الحقوق  مكتب ، األمريكية اإلنسانية والخدمات الصحة وزارة إلى المدنية بالحقوق تتعلق شكوى تقديم أيًضا يمكنك  
على والمتاحة ، المدنية الحقوق مكتب شكاوى  بوابة خالل  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf ، طريق عن أو  

على الهاتف أو البريد : US Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue، SW Room 
509F، HHH Building Washington، DC 20201 1-800-368-1019، 800-537-7697 (TDD) متاح هي الشكوى نماذج  

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

خالل من األمريكية العدل وزارة إلى المدنية بالحقوق تتعلق شكوى تقديم أيًضا يمكنك : https://civilrights.justice.gov/report/ أو 
بنسلفانيا شارع 950 المدنية الحقوق  قسم ،  األمريكية العدل وزارة إلى بالبريد  NW 4CON ، واشنطن ، التاسع الطابق  DC 20530. 

1197-307-202 إلى بالفاكس الشكوى تقديم ًضاأي  يمكنك . 

 


