زييمتلا مدع راعشإ
ةیلاردفلا ةیندملا قوقحلا نیناوقب تاعمتجملا دعاقتلا  Methiodistةدحتملا مزتلی
وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زیمی الو اھب لومعملا
نوناق دض زييمتلا

لص ا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زيمي و اهب لومعملا ةيلاردفلا ةيندملا قوقحلا نيناوقب  UMRCمزتلي
عونلا ببسب فلتخم وحن ىلع مهلماعي وأ صاخش ا  UMRCدعبتسي .سنجلا عون وأ ةقاع ا وأ نسلا وأ ينطولا
.سنجلا عون وأ ةقاع ا وأ نسلا وأ ينطولا لص ا وأ نوللا وأ

نيذلا صاخش ل ةيناجم ةيوغل تامدخ رفوي •
:لثم ،ةيزيلجن ا تسيل ةيساس ا مهتغل 		
نيلهؤم نيمجرتم – 		
ىرخأ تاغلب ةبوتكم تامولعم –

 UMRCرفوي

		 صاخش ل ةيناجم تامدخو تادعاسم رفوي •
		 ةلاعف ةروصب لصاوتلل تاقاع ا يوذ نم 		
لثم ،انعم 		
نيلهؤم ةراشإ ةغل يمجرتم –
ىرخأ تاقيسنتب ةيباتك تامولعم – 		
		 ،ةيتوص داوم ،ةريبك فرحأب ةعوبطم( 			
		 ريغو ،ةرسيتم ةينورتكلإ تاقيسنت 			
)تاقيسنتلا نم كلذ 			

دق  UMRCنأ دقتعت تنك اذإ ـب لصتا ،تامدخلا هذهل ةجاحب تنك اذإ ةرخأتم اسيليم
قرعلا ةرخأتم اسيليم ساسأ ىلع ىرخأ ةقيرطب زيم وأ تامدخلا كلت ريفوت يف قفخأ
نأ نكمي ىلإ ىوكشب مدقتت نأ نكمي ،سنجلا وأ ةقاع ا وأ نسلا وأ ينطولا لص ا وأ نوللا وأ
.ينورتكل ا ديربلا وأ سكافلاب وأ ديربلاب وأ اًيصخش ىوكشب مدقتت
مازتلالاو ةدوجلا نم ةكرشلا ريدم | , MSN, RN, NHAةرخأتم اسيليم
805 W. Middle Street, Chelsea MI 48118 | 734.475.9744 | mlatter@umrc.com

يأ نكمي .كتدعاسمل حاتم ةرخأتم اسيليم نإف ،ىوكشب مدقتلا يف ةدعاسملل ةجاحب تنك اذإ
ض
تامدخلا  Oةرازو(  Department of Health and Human Servicesةرازول اًينورتكلإ ىوكشب مدقتت نأ ا ً
بتكم ل خ نم )،ةيندملا قوقحلا بتكم(  Office for Civil Rightsبتكم ) ،ةيرشبلاو ةيحصلا
وأ  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfطبارلا ىلع رفوتملا Civil Rights Complaint Portal،
:ىلع فتاهلا وأ ديربلاب
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW | Room 509F, HHH Building | Washington, D.C. 20201
)مكبلاو مصلا فتاه مقر( 1-800-368-1019, 800-537-7697

 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.طبارلا ىلع ىواكشلا جذامن رفاوتت
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