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Discrimination is Against the Law 
 بیان عدم التمییز

 التمییز ھو ضد القانون

بالقوانین الفدرالیة الساریة المتعلقة بالحقوق المدنیة وال تمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو  NJ FamilyCareتلتزم 
األشخاص أو تعاملھم بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي  NJ FamilyCareالجنس أو السن أو اإلعاقة. ال تستثني 

 أو الجنس أو السن أو اإلعاقة.

NJ FamilyCare: 
 تقدم المساعدات والخدمات المجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة في التواصل بشكل فعال معنا، مثل: •

 أشخاص مؤھلین للترجمة الشفویة ولغة اإلشارة -
معلومات مكتوبة بأشكال أخرى (الطباعة بأحرف كبیرة، تسجیالت صوتیة، أشكال إلكترونیة یمكن الوصول  -

 إلیھا، وأشكال أخرى)
 دمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین لغتھم األصلیة لیست اللغة اإلنجلیزیة، مثل:تقدم خ •

 مترجمین شفویین مؤھلین -
 معلومات مقدمة بلغات أخرى-

:TTY، (0710-701-800-1إذا احتجت لھذه الخدمات، رجاء أن تتصل بالرقم  711( 

قد فشلت في تقدیم ھذه الخدمات أو میًزت بطریقة أخرى على أساس العرق أو اللون  NJ FamilyCareإذا كنت تعتقد أن  
عن طریق  NJ FamilyCareأو األصل القومي أو الجنس أو السن أو اإلعاقة، یمكنك تقدیم شكوى إلى منسق الحقوق المدنیة لدى 

 NJ Civil Rights Coordinator, NJ Department of Human Services, Office of Legal andالتالي: 
Regulatory Affairs, P.O. Box 700, Trenton, NJ 08625-0700 ،1-888-347-5345 :أو البرید اإللكتروني

DHS-CO.OLRA@dhs.nj.gov. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقدیم شكوى، فإن منسق الحقوق المدنیة متاح لمساعدتك. 

مدنیة إلكترونیاً إلى وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة، عمكتب الحقوق المدنیة، عن طریق یمكنك أیضا تقدیم شكوى الحقوق ال
ق البرید أو ، أو عن طریhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfصفحة مكتب الشكاوى للحقوق المدنیة، وموقعھا 

الھاتف: 

U.S. Department of Health and Human Services 
SW, Room 509F, HHH Building 
200 Independence Avenue 
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019 ،1-800-537-7697 (TDD)

تتوفر نماذج وزارة الخدمات الصحیة والبشریة األمریكیة لتقدیم الشكاوي عبر الموقع اإللكتروني 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

0710-701-800-1اتصل بالرقم:   لغویة بدون تحملك أي تكلفة.إذا كنت تتحدث أي لغة أخرى، تتوفر لك خدمات المساعدة ال
 (TTY: 711)
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