
 

ਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ 

Covered California ਲਾਗ ੂਫੈਡਰਲ ਸਿਵਲ ਅਸਿਕਾਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਲ, ਰੂੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੂੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਲੂੰ ਗ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਸਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । Covered California ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਖ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਨਿਲ, ਰੂੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੂੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਲੂੰ ਗ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ । 

Covered California: 

• ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੂੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਸਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ: 

o ਯੋਗ ਿੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

o ਹੋਰ ਫਾਰਮਟੈ ਸਵੱਚ ਸਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੱਡੇ ਸਪਰੂੰ ਟ, ਆਡੀਓ, ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟਰਾਸਨਕ ਫਾਰਮਟੈ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਫਾਰਮਟੈ) 

• ਲੋਕ ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੇਵਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ: 

o ਯੋਗ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

o ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, Randy Prudhel, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰ,ੋ (916) 

228-8613 ਤ,ੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ CivilRights@covered.ca.gov ਤ ੇਜਾਂ ਫੈਕਿ ਦੁਆਰਾ (916) 779-1425 ਤ ੇ। 
 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ Covered California ਇਹ ਿੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਲ, ਰੂੰਗ, 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪੂੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਲੂੰ ਗ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਸਕਿੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤੁਿੀਂ Randy 

Prudhel, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਿ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ । 

ਤੁਿੀਂ ਸਵਅਕਤੀ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਮੇਲ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਿ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ Randy Prudhel, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ । 

mailto:CivilRights@covered.ca.gov


ਮੇਲ: Covered California, 1601 Exposition Blvd., Sacramento, CA 95815 

ਫੋਨ: (916) 228-8613  

ਈ-ਮੇਲ: CivilRights@covered.ca.gov 

ਫੈਕਸ: (916) 779-1425 

ਤੁਿੀਂ U.S. Department of Health and Human Services ਤੇ Office for Civil Rights ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ 
ਸਿਵਲ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ । 

ਆਨਲਾਈਨ: Office for Civil Rights Complaint Portal 

ਮੇਲ: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW, 

Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201 

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ Office for Civil Rights ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹਨ । 

ਫੋਨ: (800) 868-1019 

ਟੀ ਟੀ ਵਾਏ: (800) 537-7697 

 

 

mailto:CivilRights@covered.ca.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf;jsessionid=F8FD05ED8F662CC729405E49CB05713D
http://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html
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