
Friends of Adult Day Health Care Centers  

عنوان ششم حقوق و مقررات تحت عنوان ششم, دوستان                  
 
 

دوستان مراکز نگهداری و بهداشتی روزانه بزرگساالن تضمین میکند که همه افراد باید از توزیع       
مساوی از برنامه ها و خدمات بهره مند شده و به دلیل نژاد، رنگ یا منشاء ملی مطابق با عنوان       
.کنار گذاشته نخواهند شد 1964ششم از قانون حقوق مدنی سال      

 
بدون توجه به نژاد، رنگ، و منشاء ملی در تطابق کامل با  راارایه خدمات و برنامه  دوستان*     

.         عنوان ششم اعالم میدارد       . 
 

کسی که به اعتقاد او مورد عمل تبعیض آمیز غیر قانونی قرار گرفته تحت عنوان ششم تا        هر *   
زمانی که ازخدمات دوستان استفاده می کند ممکن است شکایت خود را با سرویس دوستان فایل         
.همه شکایات بطور عادالنه مورد بررسی قرار خواهد داد. کند         
برای طرح شکایت ، شما ممکن است با تحت عنوان ششم با مدیر برنامه ما لوییس نولتن با             

:  شماره تلفن          
:                                        تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل    (619) 466 3094                  

     loisknow@aol.com                      
   12250 Crosthwaite   ، Poway  ،CA 92064    :     یا با اداره مرکزی دوستان با آدرس      

.مالقات داشته باشید         
 

  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه عنوان ششم و روش شکایت با شماره تماس :         
 ._____________                : وب سایت , و یا بازدید از دوستان  5044 748 858 

 
    

شاکی ممکن است یک شکایت به طور مستقیم با حمل و نقل دولت فدرال فایل و به بوسیله تشکیل           *
 هماهنگ کننده برنامه عنوان ششم :  توجه , پرونده شکایت با دفتر حقوق مدنی ، هماهنگ کننده آن 

ساختمان شرقی ، طبقه پنجم به آدرس  در        
1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590 
 

اگر اطالعات به زبان دیگری مورد نیاز است، وب سایت های دوستان که در آن اسناد به چندین  *
اگر زبان مورد نیاز است و برنامه فعال نیست با شماره تلفن  ، . زبان در دسترس هستند مراجعه کنید

 .                                                                     .                       تماس بگیرید  848-5444( 858)


