
امتیازی سلوک قانون کے خالف ہے۔

  ]MedStar Health, Inc. and its affiliated entities and subsidiaries[ قابِل اطالق وفاقی 
 شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یه که نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی
MedStar Health, Inc. and it’s affiliated entities and [،بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا  نسل، رنگ 

 ان کے باعث  subsidiaries[قومیت، عمر، معذوری یا جنس پر لوگوں کی ممانعت نہیں کرتا اور نه ہی
ان کے ساتھ مختلف برتاؤ کرتا ہے۔

[MedStar Health, Inc. and its affiliated entities and subsidiaries]: 

  ،هعزوس افشاد کے ہواسے ساتھ هّوثش اتالغ کے لیے هفت هیں هذد اوس خذهات فشاہن کشتا ہے

:هثالا 

o اہل اشاسوں کی صتاى کے تشجواى 

o  سسائی تشقی تشاتیة،  تڑے پشًٹس، صوتی، قاتلِ )دیگش صوستوں هیں تحشیشی هعلوهات

 (دیگش تشاتیة

  وٍ لوگ جي کی اولیي صتاى اًگشیضی ًہیں ہے اى کو هفت صتاى کی خذهات فشاہن کشتا ہے، هثالا

o اہل تشجواى 

o دیگش صتاًوں هیں تحشیش کشدٍ هعلوهات

 ]MedStar Health Privacy Officer[ اگر آپ کو ان خدمات کی ضرورت ہو تورابطه کریں

 MedStar Health, Inc. and its affiliated entities [ اگر آپ سمجھے/سمجھتی ہیں که
and subsidiaries[ ان خدمات کی فراہمی میں ناکام رہا ہے یا وه نسل، رنگ، قومیت، عمر، 

معذوری یا جنس یا کسی دوسری صورت میں امتیاز کرتا ہے تو آپ ان رابطوں پر شکایت درج 
  Privacy Officer MedStar Health Inc., 10980 Grantchester Way,:کرواسکتے ہیں

Columbia, MD 21044, 877-811-3411, privacyofficer@medstar.net۔ آپ اپنی 

شکایت ُروبُرو یا ڈاک، فیکس یا ای میل کے ذریعے کرواسکتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت کروانے 
میں مدد درکار ہو تو  ]MedStar Health Privacy Officer[ آپ کی مدد کے لیے دستیاب 

ہے۔ 



 

 U.S. Department of Health and Humanت آپ شہشی حقوق کی شکایا 

Services (خذهات کی حقوق اًساًی اوس صحت هحکوہ کے اهشیکہ هتحذٍ سیاستہائے) ،

Office for Civil Rights (دفتش کے حقوق شہشی) ،

by.jsfhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lob پش دستیاب   کےOffice for Civil 

Rights Complaint Portal  کے رسیعے تشقی طوس پش یا ای هیل یا ٹیلی فوى پش  تھی   دسج

 :سکتی ہیں /کشوا سکتے

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) 

شکایت کے فاسم یہاں پش دستیاب ہیں 

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

 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html۔

