
Discrimination is Against the Law 

Regional West Medical Center ले उपयुक्त संघीय अिधकारको यव थासँग ैपालन गछर्  र वंश, रङ, राि ट्रयता, उमेर, 

अपाङ्गता वा िलङ्गको आधारमा भेदभाव गदन । Regional West Medical Center ले वंश, रङ, राि ट्रयता, उमेर, अपाङ्गता वा िलङ्गको 

कारण मािनसह लाइर् िभ न पले यवहार वा मािनसह लाइर् बेवा ता गदन ।  

Regional West Medical Center: 

 यसले हामीसँग प्रभावकारी पमा संचार गनर् अपाङ्गता भएका मािनसह लाइर् िनःशु क सहायता र सेवाह  प्रदान गछर् , 

ज तैः 

o योग्य साङ्केितक भाषा अनुवाद गनह  

o अ य ढाँचाह मा िलिखत जानकारी (ठूलो िप्र ट, अिडयो, सिजलै पहँुच भएको इलेक्ट्रोिनक ढाँचाह , अ य 

ढाँचाह ) 

 प्राथिमक भाषा अङ्गे्रजी नभएका मािनसह लाइर् िनःशु क भाषाका सेवाह  प्रदान गन, ज तैः 

o योग्य अनुवादकह  

o अ य भाषाह मा िलिखत जानकारी 

 तपाइर्ंलाइर् यी सेवाह  आव यक छ भने Paul Hofmeister, VP Legal Counsel मा स पकर्  गनुर्होस ्

Regional West Medical Center ले यी सेवाह  प्रदान गनर् असफल भएको छ अथवा वंश, रङ, राि ट्रयता, उमेर, अपाङ्गता वा 

िलङ्गको आधारमा अ य तिरकामा भेदभाव गरेको छ भनेर तपाइर्ंले िव वास गनुर्हु छ भने तपाइर्ंले गुनासो गनर् Paul Hofmeister, VP 

General Counsel, 4021 Avenue B, (308)630-2899, paul.hofmeister@rwhs.org.  । तपाइर्ंले पत्र, याक्स वा इमेलबाट 

वा यिक्तगत पमा गनुासो गनर् सक्नुहु छ । गुनासो गनर् तपाइर्ंलाइर् सहायताको खाँचो छ भने Paul Hofmeister, VP Legal Counsel 

मा तपाइर्ंलाइर् सहायता उपल ध छ ।  

तपाइर्ंले Office for Civil Rights (नागिरक अिधकारको कायार्लय), U.S. Department of Health and 

Human Services (यु.एस. वा य र मानव सेवा िवभाग) सँग नागिरक अिधकारको गनुासो दतार् पिन गनर् सक्नुहु छ, 



Office for Civil Rights Complaint Portal को िनि त कायार्लयबाट इलेक्ट्रोिनक पमा 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा वा पत्र वा फोनबाट यहाँ उपल ध छः 

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 (िटिडिड) 

गुनासो फाराम http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html मा उपल ध छन ्।  

 


