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ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨ 1990 (ADA) ਅਤੇ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1557 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮੂਲ, ਿਜਣਸੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ, ਿਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ-ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ, ਬੰਸ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ, ਧਰਮ, ਸਨਮਾਨ ਸਿਹਤ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਵੈਟਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਰਜਾ, 
ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ�  ਿਸਖਲਾਈਪਰ੍ਾਪਤ ਡੌਗ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸਰਿਵਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ HCA ਵਲ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ 
ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

1. ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਕਥਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਥਾਂ, 
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਸਾਧਨ, ਿਜਵ� ਿ
ਵਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਿਰਵਊ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਆੱਡੀਓ ਿਰਕਾੱਿਰਡੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ ਬੰਧ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ 1-855-682-0787 'ਤੇ HCA ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਰਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 711 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ।

2. ਿਕਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� ਬਾਅਦ  90 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ HCA ਦੇ ADA ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮਹ੍ ਾ ਕਰੋ।
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3. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, HCA ਦਾ ADA ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ HCA ਦਾ ADA ਪਾਲਣਾ
ਅਫ਼ਸਰ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਏਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁਚਯੋਗ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ, ਿਜਵ� ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਬਰ੍ੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ
ਜਾਏਗੀ। ਜਵਾਬ ਿਵਚ HCA ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ।

4. ਜੇ HCA ਦੇ ADA ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਜਵਾਬ ਿਮਲਣ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ HCA ਦੇ �ਟਰਪਰ੍ਾਈਜ਼
ਿਰਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪੀਲ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰ ੇHCA ਦੇ ADA ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਏਗਾ।

ਅਪੀਲ ਿਮਲਣ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ HCA ਦਾ �ਟਰਪਰ੍ਾਈਜ਼ ਿਰਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ HCA ਦਾ �ਟਰਪਰ੍ਾਈਜ਼
ਿਰਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਏਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਹੋਏਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ, ਿਜਵ�
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਬਰ੍ੇਲ ਜਾਂ ਆੱਡੀਓ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ: www.hca.wa.gov 'ਤੇ “ਿਬਨਾ ਪੱਖਪਾਤ” ਿਲੰਕ ਹੇਠ HCA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

http://www.hca.wa.gov/

