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Discrimination is Against the Law 

 The Washington State Health Care Authority ਲਾਗ ੂਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਨਸਲ, ਿੰਗ, 

ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਾਂ ਰਲੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ ਰਿਤਕਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। The Washington Health Benefit Exchange/Health 

Care Authority ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਾਂ ਰਲੰਗ ਦੇ ਕਾਿਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੱਖਿਾ ਰਿਹਾਿ ਨਹੀਂ 

ਕਿਦੀ ਹੈ। 

Health Care Authority ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਗ ੂਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਧਿਮ-ਰਸਧਾਾਂਤ, ਰਲੰਗ, ਰਲੰਗ ਪਰਗਟਾਿੇ ਜਾਾਂ ਪਛਾਣ, ਰਜਣਸੀ ਝੁਕਾਅ, 

ਰਿਆਹੁਤਾ ਸਰਥਤੀ, ਧਿਮ, ਨੌਕਿੀ ਰਿਚੋਂ ਆਦਿ ਸਰਹਤ ਹਟਾਏ ਗਏ ਿੈਟਿਨ ਜਾਾਂ ਫੌਜੀ ਦਿਜੇ ਜਾਾਂ ਅਪੰਗ ਰਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ  ਰਸਖਲਾਈਪਰਾਪਤ ਡੌਗ ਗਾਈਡ ਜਾਾਂ ਸਿਰਿਸ 

ਜਾਨਿਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ। 

 The Health Care Authority: 

 ਅਸਮਿਥਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਿਣ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ  

ਪਰਭਾਿੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਸਕਣ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ: 

○  ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਟਿਰਪਰਟਿ 

○  ਦੂਜੇ ਿੂਪਾਾਂ (ਿੱਡੇ ਅੱਖਿ, ਆਡੀਓ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟਰ ੋਰਨਕ ਫਾਿਮੇਟ, ਹੋਿ ਫਾਿਮੇਟ) ਰਿੱਚ  ਰਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 

 ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੀ ਹ ੈਰਜਨਹ ਾ ਦੀ ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ: 

 ○  ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

 ○  ਦੂਜੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਰਿਚ ਰਲਖੀ ਜਾਣਕਾਿੀ  

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ 1-855-682-0787 ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਰਕ Health Care Authority ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇਣ ਰਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹ ੈਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਇਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

Health Care Authority Division of Legal Services 

 

ATTN: Compliance Officer 

  

PO Box 42704 

Olympia, WA 98504-2704 

1-855-682-0787 

Fax: 1-360-507-9234 

compliance@hca.wa.gov 

 

ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਿਾ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ Health Care Authority Division of Legal Services ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

mailto:compliance@hca.wa.gov


 

 

 ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ U.S. Department of Health and Human Services (ਅਮਿੀਕਾ ਦਾ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ 

ਰਿਭਾਗ), Office for Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਾਂ ਦੇ ਆਰਫਸ) ਕੋਲ ਿੀ ਦਾਇਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇਲੈਕਟਰ ੋਰਨਕ ਿੂਪ ਰਿੱਚ Office for Civil Rights ਦੇ 

Complaint Portal 'ਤੇ, ਜੋ ਰਕ 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਿਮ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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