سياسة عدم التمييز

)Nondiscrimination Policy Statement (Arabic
املحتوى ينطبق عىل:
مايو كلينك

النطاق

أي شخص عىل أساس الجنس أو اللون أو العقيدة أو الديانة أو النوع أو الحالة الزوجية أو التوجه الجنيس أو هوية النوع أو
التعبري عنه أو الخدمة العسكرية أو الحالة املتعلقة باملساعدة العامة أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العمر بخصوص االلتحاق
أو املشاركة أو تلقي الخدمات واملنافع مبوجب أي من برامجها أو أنشطتها.

الغرض

ضامن االمتثال مع القوانني الفيدرالية وقوانني الوالية التي متنع التمييز.

بيانات السياسة

كمتلقي للمساعدة املالية الفيدرالية ،مايو كلينك ال تستثني أو ترفض تقديم املنافع أو متيز ضد أي شخص عىل أساس الجنس
أو اللون أو العقيدة أو الديانة أو النوع أو الحالة الزوجية أو التوجه الجنيس أو هوية النوع أو التعبري عنه أو الخدمة العسكرية
أو الحالة املتعلقة باملساعدة العامة أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العمر بخصوص االلتحاق أو املشاركة أو تلقي الخدمات
واملنافع مبوجب أي من برامجها أو أنشطتها ،سواء قدمتها مايو كلينك مبارشة أو من خالل متعاقد أو أي هيئة أخرى ترتبها
مايو كلينك لتنفيذ برامجها وأنشطتها.

املراجع

هذا البيان يتفق مع بنود الفصل السادس من قانون الحقوق املدنية لعام  1964والقسم  504من قانون إعادة التأهيل لعام 1973

وقانون التمييز بناء عىل العمر لعام  1975ولوائح وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة والتي صدرت مبوجب ترشيعات
الفصل  45من قانون اللوائح الفيدرالية ،األجزاء .91 ,84 ,80
يف حالة وجود أسئلة ،يرجى االتصال مبدير تجربة املريض أو منسق القسم : 504
مايو كلينك يف أريزونا هاتف :الهاتف 480-342-3506 :أو هاتف اتصاالت الصم:Arizona Relay/
 711أو 800-367-8939

مايو كلينك يف فلوريدا هاتف 904-953-6443 :أو هاتف اتصاالت الصم:Florida Relay/

800-955-8771

مايو كلينك يف روشسرت هاتف 507-284-4988:أو هاتف اتصاالت الصم:Minnesota Relay/
 711أو 800-627-3529
نظام الصحة يف مايو كلينك بجنوب رشق مينيسوتا هاتف 715-464-3100:أو هاتف اتصاالت الصم:Minnesota Relay/
 711أو 800-369-7994
نظام الصحة يف مايو كلينك بجنوب غرب مينيسوتا هاتف 507-385-5848:أو هاتف اتصاالت الصم:Minnesota Relay/
 711أو 800-627-3529
نظام الصحة يف مايو كلينك بشامل غرب ويسكونسون هاتف 715-838-5017:أو هاتف اتصاالت الصم:Wisconsin Relay/
 711أو 800-369-7994
نظام الصحة يف مايو كلينك بجنوب غرب ويسكونسون هاتف 800-362-5454/608-392-9478:داخيل  2-9477أو هاتف اتصاالت
الصم:Wisconsin Relay/
 711أو 800-369-7994

جهة االتصال

مكتب العدالة الصحية واالشتامل

صدق عليه

مايو كلينك لجنة املامرسة الطبية
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