
�ਤਰੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਦ ੇਿਰਊਮੈਟੋਲਾਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, P.C. ਲਾਗੂ ਫਡੈਰਲ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜ ਸੈਕਸ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਿਵਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 
�ਤਰੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਦ ੇਿਰਊਮੈਟੋਲਾਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, P.C. ਲੋਕ ਵੱਖ ਜ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜ ਸੈਕਸ 

ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਹੈ. 

 
�ਤਰੀ ਅਲਾਬਾਮਾ, P.C ਦ ੇਿਰਊਮੈਟੋਲਾਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ .: 

 
• ਮੁਫ਼ਤ ਏਡਜ਼ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਹਜ, ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੰੂ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

 
ᴑ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੈਨਤ ਭਾਸਾ ਦਭੁਾਸੀਏ 

 
ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੱਡ ੇਿਪ�ੰ ਟ, ਆਡੀਓ, ਪਹੰੁਚ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ) ᴑ 

 
• ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਕਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਭਾਸਾ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

 
ᴑ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਦੁਭਾਸੀਏ 

 
ᴑ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ, Ronda Renfroe ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ �ਤਰੀ ਅਲਾਬਾਮਾ, P.C. ਦੇ ਿਰਊਮੈਟਲੋਾਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤ ੇਿਵਸਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ Ronda Renfroe, ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨ� ਜਰ, 720 Gallatin ਸਟਰੀਟ, ਸੂਟ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਲ� ਹੈ ਜ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜ ਸੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,, ਹੰਟਸਿਵਲ, AL 35801, 256-704-7095 ਨੰੂ ਫੈਕਸ 256-551-6510 'ਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ, ਜ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵੱਚ ਜ ਮੇਲ ਜ ਫਕੈਸ ਕੇ ਇੱਕ ਿਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਿਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ, Ronda Renfroe ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਿਸਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ 

ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 



ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰ ਿਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਉਪਲੱਬਧ .jsf, ਜ ਮੇਲ ਜ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ: 

 
ਿਸਹਤ ਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦ ੇਅਮਰੀਕੀ ਿਵਭਾਗ 

200 ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਵਿਨਊ, SW, ਕਮਰਾ 509F, HHH ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਵਾਿਸੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. 20201 

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 
ਿਸਕਾਇਤ ਫਾਰਮ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 


