
Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination 

and Accessibility Requirements and Sample Nondiscrimination Statement: 

Discrimination is Against the Law 

[The University of Alabama] و   کندی م  تی تبع   مربوطھ فدرالی مدن  حقوق نی قوان  از  
 افراد تیجنس  ای ی ناتوان  سن،  ،ی ت ی مل تی اصل  پوست،  رنگ نژاد، اساس بری ض ی تبع  چگونھی ھ
 .  شودی نم  لی قا

[The University of Alabama] ای ی ناتوان   سن، ،یتیمل تی اصل پوست،  رنگ نژاد، اساس بر  
 . نداردی متفاوت  برخورد آنھا با  و  کندی نم   محروم  خدمات از را شانی ا افراد تی جنس 

[The University of Alabama] : 

  بطوریی  ھا کمک موثر،  ارتباط کردن برقراری برا دارند،ی ناتوان  کھی افرادی برا •
 : مانند  کند،ی  م فراھم گانی را

o  اشاره  زبان  طیشرا واجد  نی مترجم 
o یصوت درشت، حروف با چاپ(  گریدی ھا فرمت بھی نوشتار اطالعات،  

 ) گریدی ھا فرمت و  ساده،ی دسترس قابل  کی الکترونی ھا فرمت
  کند،ی  م ھی ارا گانی رای  زبان  خدمات ست ی نی س ی انگل شان ھی اول زبان کھی افرادی برا •

 : مانند
o  ط ی شرا  واجدی  شفاھ نی مترجم 
o گر ی د ی زبانھا بھی نوشتار اطالعات 

 Compliance, Ethics, and Regulatory[ با  د،ی دار ازی نی خدمات  نی چن  بھ اگر
Affairs [د ی ری بگ   تماس 

 نداده ھی ارا شما بھ رای خدمات   نی چن  [The University of Alabama] کھ دی معتقد  اگر
  تیجنس  ای ی ناتوان سن، ،یتی مل  تی اصل پوست، رنگ  نژاد، ل ی دل بھ گرید ی شکل بھ  نکھیا ای  و 

 :  دی کن  ثبت  آدرس نی ا بھی ا ھییشکوا دی توانی  م شده لیقا ضی تبع  شما درمورد

[Compliance, Ethics, and Regulatory Affairs], [401 Queen City 
Avenue, Tuscaloosa, AL 35401], [205-348-2334], [cera@ua.edu]. 

mailto:cera@ua.edu


  اگر. دیی نما  ثبت را خود  ھیی شکوا لیم ی ا ای  فکس ،یپست  نامھ  ،یشخص مراجعھ با  دی توانی  م
 Compliance, Ethics, and Regulatory[  د،ی دار ازی ن   کمک بھ خود  ھییشکوا ثبتی برا

Affairs [کند کمک شما بھ  تواندی م . 

 

  (وزارت U.S. Department of Health and Human Services قیطر از دی توانی  م
  حقوق از ت ی حما  (اداره Office for Civil Rights کا)،یآمری انسان خدمات  و  بھداشت

 Office قیطر از اداره نی ا بھی  کیالکترون ی دسترس. دیی نما   ثبت را خود  ھیی شکوا )، یمدن
for Civil Rights Complaint Portal آدرس بھ   

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  تلفن ای  لیمیا قیطر  از تماس ای  
 :است سری م   ری ز آدرس با

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

ی   نترنتیا آدرس در ھیی شکوای  برا  مربوطھی ھا فرم
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html است موجود . 

 

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

