Appendix A to Part 92— Sample Notice Informing Individuals About
Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Sample
Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law
Vista Grande Villa পর্েযাজয্ েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন েমেন চেল
এবং জািত, রঙ, জাতীয় উৎপত্িত, বয়স, অক্ষমতা, বা িলেঙ্গর িভত্িতেত ৈবষময্ কের না।

Vista Grande Villa জািত, রঙ, জাতীয় উৎপত্িত, বয়স, অক্ষমতা, িলেঙ্গর
িভন্নতায় কখেনা মানুেষর মেধয্ েভদােভদ কের না।

Vista Grande Villa:
•

আমাদের সাথে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে উপকরণ
এবং সেবা উপলব্ধ করানো হয়, যেমন :
o

যোগ্যতাসম্পন্ন চিহ্নস্বরূপ ভাষার দোভাষী

o

অন্যান্য ফরম্যাটের মধ্যে আছে লিখিত তথ্য (বৃহৎ মুদ্রণ, অডিও, প্রবেশযোগ্য

ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে এবং অন্যান্য ফরম্যাটে)
•

যাদের প্রধান ভাষা ইংরেজি নয়, তাদের জন্য বিনামূল্যে ভাষার সাহায্য সেবা
প্রদান করে:
o

যোগ্যতাসম্পন্ন দোভাষী

o

অন্যান্য ভাষায় লিখিত তথ্য

আপিন চাইেল এই পিরেষবাসমূহ েপেত েযাগােযাগ করুন Kim Braun
যিদ আপিন িবশব্াস কেরন েয Vista Grande Villa এই েসবা পর্দান করেত বয্থর্ হেয়েছ অথবা জািত,
রঙ, জাতীয় উৎপত্িত, বয়স, অক্ষমতা, বা িলেঙ্গর িভত্িতেত বা অনয্ েকান উপােয় ৈবষময্মূলক
আচরণ করা হেয়েছ বেল যিদ আপিন কেরন তাহেল আপিন একিট অিভেযাগ

দােয়র করেত পােরন এখােন Kim Braun, Director of Administrative Services, 2251 Springport

Road, Jackson, MI 49202, (517) 783-9055, (517) 787.6909 FAX, kbraun@vgvilla.com
। আপিন বয্িক্তগতভােব

বা েমইল, ফয্াক্স, অথবা ইেমল দব্ারা একিট

অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। যিদ অিভেযাগ দােয়র করেত আপনার সাহােযয্র পর্েয়াজন হয়, Kim Braun,
Director of Administrative Services, তারজনয্ সাহাযয্ উপলব্ধ আেছ এবং আপিন সাহাযয্ পােবন।
আপিন ইেলক্টর্িনক পদ্ধিতেত Office for Civil Rights Complaint Portal:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এর অিফেসর মাধয্েম অিভেযাগ জানােত পারেবন
এখােনঃ U.S. Department of Health and Human Services (ইউ. এস. িডপাটর্েমন্ট অফ েহলথ এণ্ড
িহউময্ান সািভর্েসস), Office for Civil Rights, (অিফস ফর িসিভল রাইটস), এছাড়াও আপিন ইেমল অথবা
েফান কেরও অিভেযাগ জানােত পারেবন:
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)
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

