Section 1557 of the ACA
Notice Informing Individuals about Nondiscrimination and Accessibility Requirements and
Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law
Community Research Foundation, Inc. (CRF) ਲਾਗੂ ਸੰ ਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਸਲ, ਿੰ ਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ ਰਿਤਕਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। [Name of
covered entity] ਨਸਲ, ਿੰ ਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ ਦੇ ਕਾਿਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਖਿਾ ਰਿਹਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।
CRF:
• ਅਸਮਿਥਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਿਣ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਰਭਾਿੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿ ਸਕਣ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ:
○ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰ ਟਿਰਪਰਟਿ
○ ਦੂਜੇ ਿੂਪਾਂ (ਿੱ ਡੇ ਅੱ ਖਿ, ਆਡੀਓ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਇਲੈ ਕਟਰਰੋ ਨਕ ਫਾਿਮੇਟ, ਹੋਿ ਫਾਿਮੇਟ) ਰਿੱ ਚ ਰਲਖਤੀ
ਜਾਣਕਾਿੀ
• ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ:
○ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
○ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਰਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ Jack Farmer, PhD, ਨਾਲ ਸੰ ਪਿਕ ਕਿੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਰਕ CRF ਨਸਲ, ਿੰ ਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਇਹ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਰਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਤਕਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: Jack Farmer, PhD, Senior Vice President of Administration, 1202 Morena
Blvd, San Diego, CA 92110, (619)275-0822, Fax (619)275-1422, acacomplaint@comresearch.org. ਤੁਸੀਂ
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਿਾ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ
ਕਿਨ ਰਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ Jack Farmer, PhD, Senior Vice President of Administration ਮਦਦ ਕਿਨ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ U.S. Department of Health and Human Services (ਅਮਿੀਕਾ ਦਾ ਰਸਹਤ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਰਿਭਾਗ), Office for Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕ ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਆਰਫਸ) ਕੋਲ ਿੀ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਇਲੈ ਕਟਰੋਰਨਕ ਿੂਪ ਰਿੱ ਚ Office for Civil Rights ਦੇ Complaint Portal 'ਤੇ, ਜੋ ਰਕ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਿਮ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-619-275-0882.

