
বাাংলা (Bengali) 

Discrimination is Against the Law 

Chesterfield Optometric Center প্রয োজ্য ফেডোযেল নোগরেক অরিকোে আইন ফেযন চযল এবং জ্োরি, 

েঙ, জ্োিীয় উৎপরি, বয়স, অক্ষেিো, বো রলযেে রিরিযি ববষেয কযে নো। Chesterfield Optometric Center 

জ্োরি, েঙ, জ্োিীয় উৎপরি, বয়স, অক্ষেিো, রলযেে রিন্নিোয় কখযনো েোনুযষে েযিয ফিদোযিদ কযে নো। 

  Chesterfield Optometric Center: 

 আেোযদে সোযে কো যকেীিোযব ফ োগোয োগ কেোে জ্নয প্ররিবন্ধী বযক্তিযদে রবনোেূযলয উপকেণ এবং ফসবো 

উপলব্ধ কেোযনো হয়, ফ েন :  

o ফ োগযিোসম্পন্ন রচহ্নস্বরূপ িোষোে ফদোিোষী   

o অনযোনয েেেযোযেে েযিয আযে রলরখি িেয (বহৃৎ েুদ্রণ, অরডও, প্রযবশয োগয  ইযলকট্ররনক 

েেেযোযে এবং অনযোনয েেেযোযে)   

  োযদে প্রিোন িোষো ইংযেক্তজ্ নয়, িোযদে জ্নয রবনোেূযলয িোষোে সোহো য ফসবো  

প্রদোন কযে: 

o ফ োগযিোসম্পন্ন ফদোিোষী 

o অনযোনয িোষোয় রলরখি িেয 

  আপরন চোইযল এই পরেযষবোসেূহ ফপযি ফ োগোয োগ করুন VDSS Office for Civil Rights 

 রদ আপরন রবশ্বোস কযেন ফ  Chesterfield Optometric Center এই ফসবো প্রদোন কেযি বযে য হযয়যে অেবো 

জ্োরি, েঙ, জ্োিীয় উৎপরি, বয়স, অক্ষেিো, বো রলযেে রিরিযি বো অনয ফকোন উপোযয় ববষেযেূলক আচেণ কেো 

হযয়যে বযল  রদ আপরন কযেন িোহযল আপরন একটে অরিয োগ দোযয়ে কেযি পোযেন এখোযন VDSS Office for 

Civil Rights, 801 E. Main Street, Richmond, VA 23219, phone (804) 726-7000, fax (804) 662-7023 

OfficeofCivilRights@dss.virginia.gov । আপরন বযক্তিগিিোযব  বো ফেইল, েযোক্স, অেবো ইযেল দ্বোেো একটে 

অরিয োগ দোযয়ে কেযি পোযেন।  রদ অরিয োগ দোযয়ে কেযি আপনোে সোহোয যে প্রযয়োজ্ন হয়, VDSS Office 

for Civil Rights 

িোেজ্নয সোহো য উপলব্ধ আযে এবং আপরন সোহো য পোযবন। 



আপরন ইযলক্ট্ররনক পদ্ধরিযি Office for Civil Rights Complaint Portal: 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এে অরেযসে েোিযযে অরিয োগ জ্োনোযি পোেযবন এখোযনেঃ U.S. 

Department of Health and Human Services (ইউ. এস. রডপোেযযেন্ট অে ফহলে এণ্ড রহউেযোন সোরিযযসস), Office for 

Civil Rights, (অরেস েে রসরিল েোইেস), এেোড়োও আপরন ইযেল অেবো ফেোন কযেও অরিয োগ জ্োনোযি পোেযবন:  

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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