
 ئاگاداری:  ئەگەر بە زمانی  کوردی  قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە.  پەیوەندی

 بە 402-464-9000 بکە.

Rheumatology & Osteoporosis Services, PC پابەندە بە یاساکانی مافە مەدەنیە فیدراڵیە جێبەجێکراوەکان و لە 

 سەر بنەمای ڕەچەڵەك، ڕەنگ، نەتەوەیی، تەمەن، کەم ئەندامی، یان ڕەگەز جیاکاری ناکات

 Rheumatology & Osteoporosis Services, PC پابەندە بە یاساکانی مافە مەدەنیە فیدراڵیە

 جێبەجێکراوەکان و لە سەر بنەمای ڕەچەڵەك، ڕەنگ، نەتەوە، تەمەن، کەم ئەندامی، یان ڕەگەز جیاکاری ناکات.

 Rheumatology & Osteoporosis Services, PC خەڵکی بەدەر ناکات یان بە جیاکاری مامەڵەیان لەگەڵ ناکات

 بەهۆی ڕەچەڵەك، ڕەنگ، نەتەوە، تەمەن، کەم ئەندامی، یان ڕەگەزی.

 :Rheumatology & Osteoporosis Services, PC 

 • یارمەتی و خزمەتگوزاری بەخۆڕایی پێشکەشی خەڵکی دەکات کە کەم ئەندامن بۆ ئەوەی کاریگەرانە پەیوەندی 

 لەگەڵ ئێمە بکەن، وەک:

 ○ وەرگێڕی لێھاتووی زمانی ئاماژە 

 ○ زانیاری نووسراو بەشێوازی تر (چاپی گەورە، دەنگ، شێوازی ئەلیکترۆنی بەردەست، شێوازی 

 تر)

 • خزمەتگوزاری بەخۆڕایی زمان پێشکەش دەکات بۆ ئەو کەسانەی زمانی سەرەکیان ئینگلیزی نیە، وەک: 

 ○ وەرگێڕی لێهاتوو 

 ○ زانیاری نووسراو بە زمانی تر 

 Deb Selix Practice Administrator ئەگەر پێویستیت بەم خزمەتگوزاریانەیە، پەیوەندی بکە بە  

 ئەگەر هەست دەکەیت کەRheumatology & Osteoporosis Services, PC شکستی هێناوە لە

 پێشکەشکردنی ئەم خزمەتگوزاریانە یان بە شێوازێکی تر جیاکاری کردووە لە سەر بنەمای ڕەچەڵەك، ڕەنگ،

Deb Selix Practice Administrator :نەتەوەیی، تەمەن، کەم ئەندامی، یان ڕەگەز، دەتوانیت سکاڵایەک تۆمار بکەیت 

 South 70th St  Ste 200 Lincoln, NE 68506، [(402) 464-9000  (402) 464-4447 Fax 1520، دەتوانیت



  

 

 

 

 خۆت سکاڵایەک تۆمار بکەیت یان لە ڕێگەی نامە، فاکس یان ئیمەیڵ. ئەگەر پێویستیت بە یارمەتیە لە تۆمارکردنی

  سکاڵا، Deb Selix Practice Administrator بەردەستە بۆ یارمەتیدانت.

U.S. Department of Health and هەروەها دەتوانیت سکاڵایەکی مافە شارستانیەکان تۆمار بکەیت لە 

Office for Civil Rights ،(وەزارەتی خزمەتگوزاری تەندروستی و کۆمەڵایەتی ئەمەریکا) Human Services 

،Office for Civil Rights Complaint Portal (نووسینگەی مافە مەدەنیەکان)، بە شێوەی ئەلیکترۆنی لە ڕێگەى 

، یان بە نامە یان تەلەفۆن لە: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf :بەردەستە لە 

U.S. Department of Health and Human Services  

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

(TDD) 800-537-7697 ،1-800-868-1019 

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  فۆرمی سکاڵا بەردەستە لە 

 

 

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

