طريقة التبليغ بتظلم الحقوق املدنية

)Civil Rights Grievance Procedure Notification (Arabic
لقد اعتمد مايو كلينيك إجراء تظلم داخيل يؤدي إىل حل رسيع و عادل للشكاوى بشأن أي إجراءات محظورة مبوجب  ) 794من لوائح
وزارة الصحة و الخدمات  USCقسم املادة  504من قانون إعادة التأهيل لعام  1973م (  29اإلنسانية االمريكية لتنفيذ القانون .يحظر
قسم املادة  504التمييز عىل أساس اإلعاقة يف أي برنامج أو نشاط يتلقى املساعدة املالية االتحادية .ميكن االطالع عىل القانون واللوائح
يف مكتب تجربة املريض مبساعدة مدير املكتب  ) 4988-284-507 .الذي تم تعيينه كمنسق للقسم  ) 504أي شخص يعتقد انه أو انها،
قد تعرض لتمييز عىل أساس اإلعاقة ميكن أن يرفع تظلم مبوجب هذا اإلجراء .انه ضد القانون بالنسبة ملايو كلينك االنتقام من أي شخص
يرفع تظلم أو يتعاون يف التحقيق يف تظلم.

اإلجراء :

•

•
•
•

يجب تقديم املظامل خالل  120يوم ا ً من تاريخ الحادث إىل:
منسق القسم  504تجربة املرىض
 200ش.غ .الشارع األول
روشيسرت55902 ،
4988-284-507
يجب أن تكون الشكوى مكتوبة و تحتوي اسم وعنوان مقدم الشكوى .يجب أن تذكر الشكوى املشكلة أو اإلجراء املزعوم بأنه متييز و
العالج أو التخفيف املنشود.
منسق القسم  ( 504أو املعيني /املعينه) سوف يجري تحقيقا يف الشكوى .قد يكون هذا التحقيق غري رسمي ،ولكن يجب أن يكون
شامال ً،يكفل لجميع األشخاص الراغبني فرصة لتقديم أدلة ذات صلة بالشكوى .سوف يقوم منسق القسم  504بالحفاظ عىل ملفات
و سجالت مايو كلينك املتعلقة بهذه املظامل.
منسق القسم  504سوف يصدر قرار ا ًخطيا عن التظلم يف موعد ال يتجاوز  30يوم ا بًعد إيداعه.

• ميكن للشخص مقدم التظلم أن يستأنف قرار منسق القسم  504عن طريق الكتابة إىل الضابط اإلداري األول أو من ينوب عنه يف
غضون  15يوم ا ًمن تلقي قرار منسق القسم  . 504يقوم الضابط اإلداري األول أو من ينوب عنه بإصدار قرار مكتوب استجابة
لإلستئناف املقدم يف موعد ال يتجاوز  30يوما بعد إيداعه.
• ت َوفَ ُّر و استخدام إجراء هذا التظلم ال مينع أي شخص من تقديم شكوى عن التمييز عىل أساس اإلعاقة مع وزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية ،مكتب الحقوق املدنية.
مكتب الصحة والخدمات اإلنسانية للحقوق املدنية ،اإلقليم الخامس
 233ش .شارع ميشيغن  ،شيكاغو  ،إيلينوي 060601
( ) 315جهاز االتصاالت للصم ) )( ) 312 -353-صويت) 2359-886-) 5693 ،
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/complaints/discrimhowtofile.pdf
سوف يتخذ مايو كلينك الرتتيبات املناسبة لضامن تقديم تجهيزات أخرى لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،إذا لزم األمر ،للمشاركة يف
عملية التظلم هذه .ميكن أن تشمل هذه الرتتيبات و لكن ال تقترص عىل ،توفري املرتجمني للصم و توفري أرشطة مسجلة باملواد للمكفوفني
أو التأكيد عىل موقع خايل من العوائق لهذه اإلجراءات .منسق القسم  504سيكون مسؤوال عن مثل هذه الرتتيبات.
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