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Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements  

and Nondiscrimination Statement: Discrimination is Against the Law

Η Christian Living Services συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και δεν 
εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας ή φύλου. Η Christian Living Services 
δεν αποκλείει τους ανθρώπους ή τους αντιμετωπίζει διαφορετικά λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, 
αναπηρίας ή φύλου.

Christian Living Services:
• Παρέχει δωρεάν βοηθήματα και υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες για να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί μας, 
όπως:

 > Ειδικοί διερμηνείς γλώσσας νοηματικής γλώσσας
 > Γραπτές πληροφορίες σε άλλες μορφές (μεγάλες εκτυπώσεις, ήχου, προσβάσιμες ηλεκτρονικές μορφές,
    άλλες μορφές)

• Παρέχει δωρεάν γλωσσικές υπηρεσίες σε άτομα των οποίων η κύρια γλώσσα δεν είναι αγγλικά, όπως:
 > Ειδικοί διερμηνείς
 > Πληροφορίες γραμμένες σε άλλες γλώσσες

Εάν χρειάζεστε αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον Kim Motter
Εάν πιστεύετε ότι η Christian Living Services δεν κατάφερε να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ή διακρίθηκε με άλλο τρόπο, 
ανάλογα με τη φυλή, το χρώμα, την εθνική προέλευση, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο, μπορείτε να υποβάλετε ένα 
παράπονο: Kim Motter - 2100 Raybrook, Suite # 203, Grand Rapids, MI 49546, Τηλέφωνο: 616-956-9440, Fax: 616-954-
1520, kim.motter@christianlivingservices.org.

Μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν 
χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή παραπόνου,
Ο Kim Motter - υπεύθυνος εταιρικής συμμόρφωσης είναι διαθέσιμος για να σας βοηθήσει.

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία για πολιτικά δικαιώματα στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων 
Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Γραφείο για τα Πολιτικά Δικαιώματα, ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης Καταγγελιών για 
τα Δικαιώματα Πολιτών, διατίθεται στη διεύθυνση https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf ή μέσω ταχυδρομείου ή 
τηλεφώνου στη διεύθυνση:

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)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


