
Faculty Internal Medicine, PLLC  સમવાયી  નાગ	રક અિધકાર કાયદા સાથે �સુગંત છે અને 

�િત, રંગ, રા���ય �ળૂ, �મર,અશ તતા  અથવા !લ#ગના આધાર% ભેદભાવ રાખવામા ંઆવતો નથી. 

Faculty Internal Medicine, PLLC   �િત, રંગ, રા���ય �ળૂ, �મર, અશ તતા, અથવા લ)!ગક કારણે 

લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વત,ન કરવામા ંઆવ-ુ ંનથી.  

  Faculty Internal Medicine, PLLC  : 

  • અમાર� સાથે અસરકારક ર�તે સદં%શા.યવહાર કરવામા ંઅ0મ   1વા ક% અશ ત લોકો માટ% 

નીચે 4માણેની મફત સહાય અને સેવાઓ 7રૂ� પ ાડવામા ંઆવે છે: 

  ○ લાયકાત ધરાવતા સાકં%િતક ભાષાના ;ુભાિષયા 

  ○ અ<ય ફોમ=ટમા ંલખાયેલ મા	હતી (મોટ� િ4<ટ, ઓ	ડયો, �લુભ ઇલે �ોિનક ફોમ=ટ, 

અ<ય ફોમ=ટ) 

  • 1ની 4ાથિમક ભાષા ?@ેA ન હોય તેવા લોકોને નીચે 4માણેની મફત ભાષા સેવાઓ 7રૂ� 

પ ાડવામા ંઆવે છેઃ 

   ○  લાયકાત ધરાવતા ;ુભાિષયા 

  ○ અ<ય ભાષાઓમા ંલખવામા ંઆવેલી મા	હતી 

  તમાર% આ સેવાઓની જDર હોય તો, સપં ક,  કરો Kellie Gooch, Civil Rights Coordinator 

જો તમે માનતા હો ક% આ સેવાઓ 7રૂ� પ ાડવા માટ%  Faculty Internal Medicine, PLLC  િન�ફળ ગયા 

છે અથવા �િત, રંગ, રા���ય �ળૂ, �મર, અશ તતા  અથવા !લ#ગના આધાર% અથવા અ<ય 4કાર% 

ભેદભાવ રાખે છે, તો તમે Kellie Gooch, Civil Rights Coordinator,  11440 Parkside Drive, Ste 302  

Knoxville, TN  37934  Ph.  (865) 218-9220  Fx. (865) 218-3330  email:  

kgooch@facultyinternalmed.com સમ0  ફ	રયાદ દાખલ કર� શકો છો. તમે ફ	રયાદ DબDમા ંઅથવા 

મેઇલ, ફ% સ, અથવા ઇમેઇલ Fારા દાખલ કર� શકો છો. તમને ફ	રયાદ દાખલ કરવામા ંમદદ જોઈતી 

હોય તો Kellie Gooch, Civil Rights Coordinator તમને મદદ કરવા માટ% ઉપ લIધ છે. 

તમેthe U.S. Department of Health and HumanServices (ધી J.ુ એસ.  ડ�પ ાટ,મLટ ઓફ હ%Mથ 

એ<ડ  Nમુન  સવOિસસ), Office for Civil Rights (ઓફ�સ ફોર િસિવલ રાઇટસ ]ને પ ણ)   

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પ ર ઉપ લIધ Office for Civil Rights Complaint 

Portal, મારફતે િવ�P ુર�તે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ ક% ફોન કર� ફ	રયાદ નQધાવી શકો છો  



   

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) 

 

ફ	રયાદRુ ંફોમ, અહ� ઉપ લIધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

 


