
Appendix A to Part 92— Notice Informing Individuals About Nondiscrimination  and 

Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement:  Discrimination is 

Against the Law

یلتزم ___________________________ بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا وال یمیز على أساس 

 ___________________________العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس. ال یستبعد 

 األشخاص أو یعاملھم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس.

___________________________: 

 یوفر مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:• 

 مترجمي لغة إشارة مؤھلین○  

معلومات كتابیة بتنسیقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبیرة، مواد صوتیة، تنسیقات إلكترونیة متیسرة، ○  

 وغیر ذلك من التنسیقات)

 مجانیة لألشخاص الذین لغتھم األساسیة لیست اإلنجلیزیة، مثل: یوفر خدمات لغویة• 

 مترجمین مؤھلین○  

 معلومات مكتوبة بلغات أخرى○  

 ___________________________إذا كنت بحاجة لھذه الخدمات، اتصل بـ  

أو میز بطریقة أخرى على  قد أخفق في توفیر تلك الخدمات ___________________________إذا كنت تعتقد أن 

أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، یمكن أن تتقدم بشكوى إلى: 

___________________________ ،___________________________ ،___________________________ ،

___________________________ ،___________________________، ___________________________ .

یمكن أن تتقدم بشكوى شخصیًا أو بالبرید أو بالفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن 

متاح لمساعدتك.  ___________________________

 وزارة( Department of Health and Human Servicesیمكن أیًضا أن تتقدم بشكوى إلكترونیًا لوزارة 

 Office forمن خالل مكتب   ،)المدنیة الحقوق مكتب( Office for Civil Rightsمكتب  ، )والبشریة الصحیة الخدمات

Language: Arabic



Civil Rights Complaint Portal المتوفر على الرابط ، https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  أو

 بالبرید أو الھاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

 (رقم ھاتف الصم والبكم) 800-537-7697, 1-800-863-1019

 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlتتوافر نماذج الشكاوى على الرابط 

Language: Arabic

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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	Name of covered entity: Oral Facial Surgery, P.A.  
	Name and Title of Civil Rights Coordinator: Alissa Ricci, Practice Coordinator
	Mailing Address: 1029 19th Ave SW Willmar
	Telephone number: MN 56201
	TTY number—if covered entity has one: Phone 3081-535-023
	Fax: Fax 7906-532-023
	Email: aricci@ofswillmar.com
	Name of Civil Rights Coordinator: Oral Facial Surgery, P.A.  


