
બિનભદેભાવપરૂણ્ અન ે પહો ંચની 
આવશય્કતાઓ માટનેી નોટિસ 

મ મેોરિયલ હલેથ્ સિસટ્મ (MH) અન ે તનેી સ ંલગન્ સ ંસથ્ાઓ ફડેરલ નાગરિક અધિકાર કાયદાઓન ુ ં પાલન કર ે છ ે અન ે 
વ ંશ, ર ંગ, રાષટ્ર્ીય મળૂ, વય, વિકલા ંગતા અથવા લિ ંગના આધાર ે ભ દેભાવ કરતી નથી. વ ંશ, ર ંગ, રાષટ્ર્ીય મળૂ, વય, 
વિકલા ંગતા ક ે લિ ંગના આધાર ે MHS લોકોન ે બાકાત રાખતી નથી અથવા ત મેની સાથ ે અલગ રીત ે વરત્ન કરતી નથી.

MH:

 �વિકલા ંગ લોકો અમારી સાથ ે અસરકારક રીત ે પર્તય્ાયન કરી શક ે ત ે માટ ે વિના મલૂય્ ે સહાય અન ે સ વેાઓ પાડીય ે 
છીએ, જ મે ક :ે
•  સા ંકતેિક ભાષા દભુાષિયા
• અનય્ ફોરમટેમા ં લખ લેી માહિતી (મોટી પર્િનટ્, ઑડિયો, પહો ંચ હોય ત વેા ઈલકેટ્ર્ોનિક ફોરમટેો, અનય્ ફોરમટેો)

 જ ે લોકોની પર્ાથમિક ભાષા અ ંગર્ જેી નથી તને ે ત ે મફત ભાષાકીય સવેાઓ પરૂી પાડ ે છ ,ે જ મે ક :ે
• લાયકાત ધરાવતા દભુાષિયા
• અનય્ ભાષાઓમા ં લખ લેી માહિતી

સપ્નેિશ, અમ રેિકન સા ંકતેિક ભાષા અન ે અનય્ ભાષાઓમા માટ ે નિઃશલુક્ અનવુાદ સવેાઓ ઉપલબધ્ છ .ે  
217–788–3360 પર ફોન કરો.

TTY ય ઝુર ધરાવતા બાહય્ ટ લેીફોન માટ ે મ મેોરિયલ હલેથ્ સિસટ્મ રિલ ે સ વેાઓનો ઉપયોગ કર ે છ .ે અમ ે રિલ ે સ વેા 
મારફત ફોન સવ્ીકારીએ છીએ અન ે ફોન કરીએ છીએ. સટ્ ટે ઑફ ઇલિનોઇસ રિલ ે સ વેાનો ન ંબર 7-1-1 છ .ે

જો તમન ે એમ લાગત ુ ં હોય ક  ેMH તમન ે આ સવેાઓ આપી શકી નથી અથવા વ ંશ, ર ંગ, રાષટ્ર્ીય મળૂ, વય, વિકલા ંગતા 
ક ે લિ ંગના આધાર ે તમારી સાથ ે કોઈ ભદેભાવ કરવામા ં આવય્ો છ ,ે તો ઑફિસ ઑફ ઇકવ્િટી, ડાઇવરઝ્િટી એનડ્ 
ઇનક્લ્ ઝુન, 701 એન. ફરસ્ટ્ સટ્ .ે, સપ્ર્િ ંગફિલડ્, IL, 62781; ફોન 800-541-9331; ફકેષ્ 217-788-9304 ક  ે 
Inclusion@mhsil.com ઇમ ઇેલ ે પર તમ ે ફરિયાદ કરી શકો છો. તમ ે વય્કત્િગત રીત ે અથવા ફકેષ્ ક ે ઇમ ઇેલ દવ્ારા 
ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો. જો તમન ે ફરિયાદ દાખલ કરવામા ં મદદની જરરૂ હોય, તો ઑફિસ ઑફ ઇકવ્િટી, ડાઇવરસ્િટી 
એનડ્ ઇનક્લ્ ઝુનના કરમ્ચારી દવ્ારા મદદ પરૂી પાડવામા ં આવશ.ે 

તમ ે ઇલિનોઇસ ડિપારટ્મનેટ્ ઑફ પબલ્િક હલેથ્ન ે મ લે, ફોન અથવા ફકેષ્ દવ્ારા ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો: 
ઇલિનોઇસ ડિપારટ્મનેટ્ ઓફ પબલ્િક હલેથ્
આરોગય્ સ ંભાળ નિયમનની કચ રેી
સનેટ્ર્લ કમપ્લ્નેટ્ રજિસટ્ર્ી
525 ડબલય્ .ુ જ ફેફ્રસ્ન સ ે ંટ., ગર્ાઉનડ્ ફલ્ોર
સપ્ર્િ ંગફિલડ્, IL 62761-0001
ફોન: 800-252-4343 / 7-1-1 (TTY)
ફકેષ્: 217-524-8885

તમ ે ય .ુએસ. ડિપારટ્મનેટ્ ઓફ હલેથ્ એનડ્ હય્ મુન સરવ્િસીસ, ઑફિસ ફૉર સિવિલ રાઇટસ્ન ે નાગરિક અધિકાર ફરિયાદ 
પોરટ્લ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf દવ્ારા ઇલકેટ્ર્ોનિક રીત ે અથવા નીચનેા સરનામા પર ટપાલ ક ે 
ફોન દવ્ારા ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો:

ય .ુએસ. ડિપારટ્મનેટ્ ઓફ હલેથ્ એનડ્ હય્ મુન સરવ્િસીસ
200 ઇનડ્િપનેડ્નસ્ એવ., SW
રમૂ 509F, HHH બિલડ્િ ંગ
વોશિ ંગટ્ન, DC 20201 
800–368–1019 | 800–537–7697 (TDD)

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html પર ફરિયાદ કરવા માટનેા ફોરમ્ ઉપલબધ્ છ .ે 
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English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  
Call 217-588-7770. Relay Service: 7-1-1

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 217-588-7770. Servicio de retransmisión: 7-1-1

French
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  
Appelez le 217-588-7770. Service de relais : 7-1-1

Chinese
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 217-588-7770。中繼服務：7-1-1

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  
Gọi số 217-588-7770. Dịch vụ Chuyển tiếp: 7-1-1

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
217-588-7770 번으로 전화해 주십시오. 릴레이 서비스: 7-1-1

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  
Звоните 217-588-7770. Номер службы телефонной ретрансляции: 7–1–1

Polish
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  
Zadzwoń pod numer 217-588-7770. Usługa transmisji tekstu: 7-1-1

German
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 
Rufnummer: 217-588-7770. Relais-Dienst: 7-1-1

Romanian
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  
Sunați la 217-588-7770. Serviciu de releu: 7-1-1

Hindi
धय्ान द े ं: यदि आप हि ंद ी बोलत  ेह ै  ंतो आपक  ेलि ए मफ्ुत म े  ंभाषा सहायता स ेवाए  ंउपलबध् ह ै ।ं  
217-588-7770 पर कॉल कर े ।ं पर्सारण स ेवा: 7-1-1

Gujarati

સચુના: જો તમ  ેગજુરાતી બોલતા હો, તો નિ :શલુક્ ભાષા સહાય સવેાઓ તમારા માટ  ેઉપલબધ્ છ .ે ફોન કરો 217-588-7770. 
રિલ  ેસવેા: 7-1-1

Urdu
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو لسانی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ پر کال کریں۔  7770-588-217. ریلے سروس: 7-1-1

Arabic
ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربیة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 7770-588-217. خدمة الترحیل: 7-1-1

Tagalog – Filipino
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad. Tumawag sa 217-588-7770. Relay Service: 7-1-1


