
BENGALI 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান 

করুন ১1-866-300-4874 or 1-910-332-1969. 

[Liberty Home Care and Hospice] প্রতযাজ্য ফ ডাতেল নাগদেক অদিকাে আইন ফেতন চতল এবাং জ্াদে, েঙ, জ্ােীয় 

জ্ােীয় উৎপদি, বয়স, অক্ষ্েো, বা দলতেে দভদিতে ববষেয কতে না। [Liberty Home Care and Hospice] জ্াদে, েঙ, 

েঙ, জ্ােীয় উৎপদি, বয়স, অক্ষ্েো, দলতেে দভন্নোয় কখতনা োনুতষে েতিয ফভিাতভি কতে না। 

  [Liberty Home Care and Hospice]: 

 আোতিে সাতথ কায যকেীভাতব ফযাগাতযাগ কোে জ্নয প্রদেবন্ধী বযক্তিতিে দবনােূতলয উপকেণ এবাং ফসবা উপলব্ধ 

উপলব্ধ কোতনা হয়, ফযেন :  

o ফযাগযোসম্পন্ন দচহ্নস্বরূপ ভাষাে ফিাভাষী   

o অনযানয  েেযাতেে েতিয আতে দলদখে েথয (বৃহৎ েুদ্রণ, অদডও, প্রতবশতযাগয  ইতলকট্রদনক  েেযাতে 

 েেযাতে এবাং অনযানয  েেযাতে)   

 যাতিে প্রিান ভাষা ইাংতেক্তজ্ নয়, োতিে জ্নয দবনােূতলয ভাষাে সাহাযয ফসবা  

প্রিান কতে: 

o ফযাগযোসম্পন্ন ফিাভাষী 

o অনযানয ভাষায় দলদখে েথয 

  আপদন চাইতল এই পদেতষবাসেূহ ফপতে ফযাগাতযাগ করুন [Kathy McLawhorn] 

যদি আপদন দবশ্বাস কতেন ফয [Liberty Home Care and Hospice] এই ফসবা প্রিান কেতে বযথ য হতয়তে অথবা জ্াদে, 

জ্াদে, েঙ, জ্ােীয় উৎপদি, বয়স, অক্ষ্েো, বা দলতেে দভদিতে বা অনয ফকান উপাতয় ববষেযেূলক আচেণ কো 

কো হতয়তে বতল যদি আপদন কতেন োহতল আপদন একটে অদভতযাগ িাতয়ে কেতে পাতেন এখাতন [Kathy McLawhorn, 

Director of Risk Management], [2334 S 41st Street Wilmington, NC 28403], [1-866-300-4874 or 910-332-1969], [910-815-

3114], [KMcLawhorn@libertyhcare.com]। আপদন বযক্তিগেভাতব  বা ফেইল,  যাক্স, অথবা ইতেল দ্বাো একটে অদভতযাগ 

অদভতযাগ িাতয়ে কেতে পাতেন। যদি অদভতযাগ িাতয়ে কেতে আপনাে সাহাতযযে প্রতয়াজ্ন হয়, [Kathy McLawhorn, 

McLawhorn, Director of Risk Management] োেজ্নয সাহাযয উপলব্ধ আতে এবাং আপদন সাহাযয পাতবন। 

আপদন ইতলক্ট্রদনক পদ্ধদেতে Office for Civil Rights Complaint Portal: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এে 

এে অদ তসে োিযতে অদভতযাগ জ্ানাতে পােতবন এখাতনঃ U.S. Department of Health and Human Services (ইউ. এস. দডপােযতেন্ট 

দডপােযতেন্ট অ  ফহলথ এণ্ড দহউেযান সাদভযতসস), Office for Civil Rights, (অদ স  ে দসদভল োইেস), এোড়াও আপদন ইতেল 

ইতেল অথবা ফ ান কতেও অদভতযাগ জ্ানাতে পােতবন: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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