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Discrimination is Against the Law 

Florida Healthy Kids Corporation and Florida KidCare સમવાયી નાગરિક અરિકાિ કાયદા 

સાથે સુસંગત છે અન ેજારત, િંગ, િાષ્ટ્ર ીય મૂળ, ઉંમિ,અશક્તતા  અથવા ર ંગના આિાિ ેભેદભાવ 

િાખવામા ંઆવતો નથી. Florida Healthy Kids Corporation and Florida KidCare જારત, િંગ, િાષ્ટ્ર ીય 

મૂળ, ઉંમિ, અશક્તતા, અથવા  ૈંરગક કાિણ ે ોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અ ગ વતતન 

કિવામા ંઆવતુ ંનથી.  

  Florida Healthy Kids Corporation and Florida KidCare: 

  • અમાિી સાથે અસિકાિક િીતે સંદેશાવ્યવહાિ કિવામા ંઅક્ષમ   જવેા કે અશક્ત  ોકો માટે નીચ ે

પ્રમાણેની મફત સહાય અન ેસેવાઓ પૂિી પાડવામા ંઆવે છે: 

  ○  ાયકાત િિાવતા સાંકેરતક ભાષાના દુભારષયા 

  ○ અન્ય ફોમેટમાં  ખાયે  મારહતી (મોટી રપ્રન્ટ, ઓરડયો, સુ ભ ઇ ેક્ટટર ોરનક ફોમેટ, 

અન્ય ફોમેટ) 

  • જનેી પ્રાથરમક ભાષા અંગ્રજેી ન હોય તેવા  ોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ પૂિી 

પાડવામા ંઆવ ેછેેઃ 

   ○   ાયકાત િિાવતા દુભારષયા 

  ○ અન્ય ભાષાઓમાં  ખવામા ંઆવે ી મારહતી 

  તમાિ ેઆ સેવાઓની જરૂિ હોય તો, સંપકત  કિો Florida Healthy Kids Corporation Corporate 

Counsel. 

જો તમે માનતા હો કે આ સવેાઓ પૂિી પાડવા માટે  Florida Healthy Kids Corporation and 

Florida KidCare  રનષ્ફળ ગયા છે અથવા જારત, િંગ, િાષ્ટ્ર ીય મૂળ, ઉંમિ, અશક્તતા  અથવા ર ંગના 

આિાિ ેઅથવા અન્ય પ્રકાિ ેભેદભાવ િાખે છે, તો તમે  

Corporate Counsel 

Florida Healthy Kids Corporation 

PO Box 980  

Tallahassee, FL 32302 

Main Line: 850-224-5437 
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Fax: 850-701-6174 

Email: resolve@healthykids.org 

સમક્ષ  ફરિયાદ દાખ  કિી શકો છો. તમે ફરિયાદ રૂબરૂમા ંઅથવા મેઇ , ફેક્ટસ, અથવા 

ઇમેઇ  દ્વાિા દાખ  કિી શકો છો. તમને ફરિયાદ દાખ  કિવામા ંમદદ જોઈતી હોય તો Florida Healthy 

Kids Corporation Corporate Counsel તમન ેમદદ કિવા માટે ઉપ બ્િ છે. 

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

એન્ડ  હ્યમુન  સવીરસસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોિ રસરવ  િાઇટસ ]ને પણ)   

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

Portal, માિફતે રવજાણુ િીતે અથવા નીચેના સિનામે મેઇ  કે ફોન કિી ફરિયાદ નોિંાવી 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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