
 

 

ৈবষময্ত �দশর্ ্ত করতর িব�ি� 
 
Novant Health �েযাজয েফেডরাল নাগিরক অিধকােরর আইনগেলা অনসুরণ কের চেল এবং জািত, গােয়র রঙ, 
জাতীয়তার উৎস, বয়স, অ�মতা বা িল� পিরচেয়র িভিতেত ৈবষমযসসচক আচরণ কের না। Novant Health জািত, বণর, 

জাতীয়তার উৎস, বয়স, অ�মতা বা িল� পিরচেয়র কারেণ মানষুেক বাদ েদয় না বা িভ� আচরণ কের না। 
 
Novant Health: 

• আমােদর সে� কাযরকরীভােব েযাগােযাগ করার জনয �িতব�ী মানষুেদরেক িবনামসেলয সাহাযয ও পিরেষবা 
�দান কের, েযমন: 

o েযাগয সাইন লযা�েুয়জ েদাভাষী 
o অনযানয ফমরযাো িলিখত তথয (বহৃৎ ম�ুণ, অিডও, অযােেসেযাগয ইেলক�িনক ফরমযাা, অনযানয 

ফরমযাা) 
• যােদর �াথিমক ভাষা ইংেরিজ নয় তােদর জনয িবনামসেলযর ভাষা পিরেষবা �দান কের, েযমন: 

o েযাগয েদাভাষী 
o অনয ভাষায় িলিখত তথয 

 
যিদ আপ্তর এইসব পিরেষবতর �েয়তজ্ থতেক, ্তহেল অ্�ুহ কের Novant Health েদতভতষীর পিরেষবতয় 

1-855-526-4411 ্�ের েযতগতেযতগ কের িবক� 3 ি্বরতা্ কর্। TDD/TTY: 1-800-735-8262। 
 
যিদ আপনার মেন হয় েয Novant Health এইসব পিরেষবা �দান কের িন অথবা জািত, গােয়র রঙ, জাতীয়তার উৎস, 
বয়স, অ�মতা বা িল� পিরচেয়র িভিতেত ৈবষময কেরিছল, তাহেল আপিন এখােন অিভেযাগ করেত পােরন:  
 
Patient Services Department 
Attn: Section 1557 Coordinator  
200 Hawthorne Lane 
Charlotte, NC 28204 
 
োিলেফান: 1-888-648-7999 
TDD/TTY: 1-800-735-8262 
https://www.novanthealth.org/home/contact-us.aspx  
 
আপিন ডাকেযােগ, Novant Health এর েয েকে� পিরচযরা �দান করা হয় েসখােন িনেজ এেস অথবা ফমর্ উপেরর িলে� 
জমা িদেয় অিভেযাগ জমা িদেত পােরন। যিদ আপনার এক্ অিভেযাগ দােয়র করেত সাহােযযর �েয়াজন হয়, তাহেল  

1-888-648-7999 বা TDD/TTY 1-800-735-8262 ন�ের েফান করন। 
 
এছাড়াও আপিন নাগিরক অিধকার স�িকর ত এক্ অিভেযাগ মািকর ন যু�রাে�র �া�য ও মানব পিরেষবা িবভােগর 
নাগিরক অিধকােরর অিফেস জমা িদেত পােরন, নাগিরক অিধকার সং�া� অিভেযােগর েপাার ােলর মাধযেম ৈবদযুিতন 
প�িতেত https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf এ জানােত পােরন অথবা ডাকেযােগ বা েফান মারফত 
এখােন জানােত পােরন: 
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building  

https://www.novanthealth.org/home/contact-us.aspx


 

 

 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
অিভেযােগর ফমরগিল http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html এ পাওয়া যায়।  
 
মেনােযাগ িদন:  আপনার জনয িবনামসেলয ভাষা সহায়তা পিরেষবা লভয আেছ। 1-855-526-4411 ন�ের েফান করন। 
িবক� 3 িনবরাচন করন। TDD/TTY: 1-800-735-8262। 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

