
AGA, LLC (“AGA”)  የ ፌደራል  ሲቪል  መብቶችን  መብት የ ሚያከብር  ሲሆን  በዘ ር ፣  በቆዳ  

በቀለም ፣ በዘ ር  ሃ ረ ግ፣  በኣ ካል  ብቃት፣  ወይም በጾ ታ መድልዎ ኣ ይፈጽምም።  AGA] ሰዎችን  

በዘ ር ፡  በቆዳ  ቀለም፣  በዘ ር  ሃ ረ ግ፣  በእድሜ፣  በኣ ካል  ጉዳት ወይም በጾ ታ ማንንም ሰው 

ኣ ያ ገ ልም፤  ወይም በተለ የ  ሁኔ ታ አ ይመለከትም 

 

AGA:  

 የ ኣ ካል  ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ከእኛ ጋር እንዲግባቡ ለማስቻል የነጻ እርዳታ እና ኣገልግሎት 

ይሰጣል። ይህም ማለት : 

o ብቃት ያላቸው የምልከት ቛንቛ ተርጓሚዎች 

o በተለያዩ  መልኮች የተዘጋጁ የጽሁፍ መረጃዎች (ተልቅ ያሉ የህትመት ጽሁፎች፡ ኦዲዮ፡ 

በቀላሉ መገኘት የሚችሉ የኤሌክትሮኒክ ፎርማቶች፣ ሌሎች ፎርማቶች) 

 የ መጀመሪያ  ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆነ ነጻ የትርጉም ኣገልግሎቶች ይሰጣል፤ ይህም ማለት: 

   ○ ብቃት ያላቸው ተር ጓሚዎች   

   ○ በሌሎች  ቋንቋዎች  የ ተዘ ጋጁ መረጃዎች 

 

 ይህንን  ኣ ገ ልግሎት የ ሚፈልጉ  ከሆነ  ወደ  ሚከተለ  ኣ ድራሻ  ይጠይቁ  the Site Manager. 

 

AGA እ ነ ዚህን  ኣ ገ ልግሎቶችን  ማግኘት ተከልክያለው ወይም በተለያ የ  ምክኒ ያት ማለትም 

በዘ ሬ፡  በቆዳ  ቀለሜ፣  በዘ ር  ሃ ረ ግ፣  በእድሜ፣  ኣ ካል  ጉዳተኛ  ስለሆንኩ፣  ወይም በጾ ታዬ  

ምክኒ ያት መድልዎ ደር ሶብኛል  የ ሚል  ኣመለካከት ካልዎት ያልዎትን  ቅሬታ ወደሚከተለው ኣ ድራሻ  

ይላኩ AGA, LLC, ATTN: Compliance Officer, 550 Peachtree St. NE, Ste 1600, Atlanta, GA 

30308, (phone) 404.888.7575, (fax) 404.253.6896, (email) hipaacompliance@atlantagastro.com .  

 

ያልዎትን  ቅሬታ በኣ ካል  ወይም በደብዳቤ፣  በፋክስ  ወይም በኢ-ሜይል  ማቅረብ ይችላሉ።  

ቅሬታዎን  በጽሁፍ ማቅረብን  በሚመለከት እ ር ዳታ ቢያስፈልግዎት  the Compliance Officer እ ገ ዛ  

ማግኘት ይችላሉ።   

 

የ ሲቪል  መብቶችን  ጥሰት ተፈጽሞብኛል  ብለው በጽሁፍ ወደ  U.S. Department of Health and 

Human Services, Office for Civil Rights (ዩ  ኤስ  ዲፓርትመንት ኦ ፍ ሄልዝ ኤንድ ሂ ዩ ማን  

ሰርቪስስ )፣  Office for Civil Rights (ኦ ፊስ  ፎር  ሲቪል  ራይትስ )፣  በኤሌክትሮኒ ካዊ መንገ ድ ወደ  

Office for Civil Rights Complaint Portal በሚከተለው አ ድራሻ  ኣ ቤቱታ ማቅረብ ወይም ማመልከት 

ይችላሉ፡ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ወይም በደብዳቤ ወይም በስልክ  

ወደሚከተለው ኣ ድራሻ  ኣ ቤቱታዎን  ማቅረብ ይችላሉ: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 (መስማት ለተሳና ቸው) 

 

ክስ  ማቅረቢያ  ፎርሞችን  በሚከተለው ድህረ -ገ ጽ  ላይ ማግኘት ይችላሉ 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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