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ARTHRITIS AND OSTEOPOROSIS CONSULTANTS OF THE CAROLINAS 

NOTICE OF NONDISCRIMINATION 

______________________________________________________________________________ 

AOCC સમવાયી  નાગરિક અધિકાિ કાયદા સાથે સસુગંત છે અને જાધત, િંગ, િાષ્ટ્રીય મળૂ, 

ઉંમિ,અશક્તતા  અથવા લ િંગના આિાિે ભેદભાવ િાખવામા ંઆવતો નથી. AOCC   જાધત, િંગ, 

િાષ્ટ્રીય મળૂ, ઉંમિ, અશક્તતા, અથવા  ૈંલગક કાિણે  ોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે 

અ ગ વતતન કિવામા ંઆવતુ ંનથી. 
AOCC: 

 અમાિી સાથે અસિકાિક િીતે સદેંશાવ્યવહાિ કિવામા ંઅક્ષમ   જેવા કે અશક્ત 
 ોકો માટે નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ પિૂી પાડવામા ંઆવે છે: 

  ાયકાત િિાવતા સાકેંધતક ભાષાના દુભાધષયા 

 અન્ય ફોમેટમા ં ખાયે  મારહતી (મોટી ધપ્રન્ટ, ઓરડયો, સ ુભ ઇ ેક્રોધનક 

ફોમેટ, અન્ય ફોમેટ) 

 જેની પ્રાથધમક ભાષા અંગ્રજેી ન હોય તેવા  ોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા 
સેવાઓ પિૂી પાડવામા ંઆવે છેેઃ 

  ાયકાત િિાવતા દુભાધષયા 

 અન્ય ભાષાઓમા ં ખવામા ંઆવે ી મારહતી 

 તમાિે આ સેવાઓની જરૂિ હોય તો, સપંકત કિો Tracy Moye, AOCC Civil Rights 

Coordinator 

જો તમે માનતા હો કે આ સેવાઓ પિૂી પાડવા માટે  AOCCધનષ્ટ્ફળ ગયા છે અથવા જાધત, 

િંગ, િાષ્ટ્રીય મળૂ, ઉંમિ, અશક્તતા  અથવા લ િંગના આિાિે અથવા અન્ય પ્રકાિે ભેદભાવ િાખે છે, 

તો તમે Tracy Moye, AOCC Civil Rights Coordinator, 1918 Randolph Rd. Suite 600, Charlotte 

NC 28207, 704-342-0252 (ext 1102), tmoye@aocc.md સમક્ષ  ફરિયાદ દાખ  કિી શકો છો. તમે 

ફરિયાદ રૂબરૂમા ંઅથવા મેઇ , ફેક્સ, અથવા ઇમેઇ  દ્વાિા દાખ  કિી શકો છો. તમને ફરિયાદ 

દાખ  કિવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો Tracy Moye, AOCC Civil Rights Coordinator તમને મદદ 
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કિવા માટે ઉપ બ્િ છે. 

તમેthe U.S. Department of Health and Human Services (િી ય.ુ એસ.  ડીપાટતમેંટ ઓફ 

હલે્થ એન્ડ  હ્યમુન  સવીધસસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોિ ધસધવ  િાઇટસ ]ને પણ)  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પિ ઉપ બ્િ Office for Civil Rights Complaint 

Portal, માિફતે ધવજાણ ુિીતે અથવા નીચેના સિનામે મેઇ  કે ફોન કિી ફરિયાદ નોંિાવી 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) 

ફરિયાદનુ ંફોમત અહી ઉપ બ્િ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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