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 .تسا نوناق ربارب رد ضیعبت

 و لاردف یندم قوقح نیناوق اب قفاوم و رظن تحت ناتسرامیب لصفم و تارقف نوتس سازگت
 لصفم و تارقف نوتس سازگت .یسنج ای یناوتان نس تیلم گنر ،داژن ساسا رب ضیعبت ھن
 یناوتان نس تیلم گنر ،داژن لیلد ھب توافتم اھنآ نامرد ای مدرم ندرک مورحم ھن ناتسرامیب
 .یسنج ای
 :ناتسرامیب لصفم و تارقف نوتس سازگت
 مھارف دننام ،ام اب طابترا رثوم روط ھب لولعم دارفا ھب تامدخ و ناگیار زدیا •

 :دنک یم
 طیارش دجاو هراشا نابز مجرتم یا
 و پاچ گرزب( رگید یاھ تمرف رد تاعالطا رد هدش ھتشون یا

 )رگید یاھ تمرف ,یاھ تمرف یکینورتکلا یسرتسد لباق ،یتوص
 ،یسیلگنا اھنآ یلصا نابز ھک یدارفا ھب دنک یم مھارف سیورس ناگیار نابز •

 :تسین دننام
 برجم نیمجرتم یا
 رگید یاھ نابز رد هدش ھتشون تاعالطا یا
 و سازگت تارقف نوتس ھک دینک یم رکف رگا .لگنا اینات اب سامت تامدخ نیا ھب زاین امش رگا
 یاھ هار رد ضیعبت ای و تامدخ نیا ھئارا یارب تسا هدروخ تسکش کرتشم ناتسرامیب
 اینات اب تیاکش لیاف دیناوت یم امش ،سنج ای یناوتان نس تیلم گنر ،داژن ساسا رب رگید
 ای ،7015-525-903 ،75701 سازگت ,رلیات ,راولب Roseland 1814 لگنا

tanya.engel@tsjh.org. لیمیا ای تسپ قیرط زا ای و درف رد لیاف تیاکش دیناوت یم امش. 
  .تسا سرتسد رد امش ھب کمک یارب لگنا اینات ،هدنورپ لیکشت تیاکش کمک ھب زاین امش رگا
 قوقح رتفد ،یناسنا تامدخ و تشادھب زا ترازو هدحتم تالایا اب یندم قوقح نینچمھ امش
 رد دوجوم لاتروپ تیاکش یندم قوقح یارب رتفد قیرط زا یکینورتکلا رتفد یدنورھش



https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، یم نفلت ای لیمیا قیرط زا ای و 
 :لیاف تیاکش دیناوت
 هدحتم تالایا یناسنا تامدخ و تشادھب ترازو
 200 لالقتسا نابایخ یبرغ بونج

 HHH نامتخاس ،509F قاتا

 20201 یس ید ،نتگنشاو

1-800-537-7697 1-800-368-1019، )TDD( 
 http://hhs.gov/ocr/office/file/index.html :دنتسھ سرتسد رد تیاکش مرف

 


