
Discrimination is Against the Law 

Thompson Health which includes F.F. Thompson Hospital and extensions as well as M.M. Ewing 

Continuing Care, မ ွာ ဗဟုိ  အစ ိုုးရ ိ ိ င္ိ   သက္ဆ ုိ င္ေိသွာ အမ ွာိုးိ ပည္သူ ရပ ငု္ငြင္ိ   ဥေပဒ ိ ိ င္ိ   လက္္ေိတြ႔ အက္်ိံ  ိ ိုးဝငသည္ သွာမက္ 

လမူ   ိုး၊ အသွာိုးေိရွာင္၊ ေိမမိုးမ ွာိုးသည္ိ  ိ  ိုိ  ငင၊ံ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိိုးိ  စမႈ၊ သုိ ႔မဟြ္ု လ င္ ိ ိ င္ိ   ပြသ က္္၍လည္ိိုး ခခြဲိ ခွာိုးဆက္ဆ ံမႈ 

အလ င္ိိုးမရ ိ ပါ။  လမူ   ိုး၊ အသွာိုးေိရွာင္၊ ေိမမိုးမ ွာိုးသည္ိ  ိ  ိုိ  ငင၊ံ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိိုးိ  စမႈ သုိ  ႔မဟြ္ု လ င္ စသည္္ ု႔ ေိၾက္ွာင္ိ   

Thompson Health မ ွာ မည္သူက္ ုမ   ခ စလပွွ္ာိုးိ ခင္ိိုး မ ပ  သုိ  ႔မဟြ္ု သ ိုးိ ခွာိုး ခခြိဲ  ခွာိုးဆက္ဆ မံႈ လံိ ုိ ိုးဝ မရ ိ ပါ။   

  Thompson Health: 

  • မသင္စြမ္ိိုးသ ူမ ွာိုး ေအစ  င္ိ   တက္ိ ိ  ိုိ ္ပ္ ု႔ ိ င္ိ   ထ ထ ေိရွာက္္ေိရွာက္္ ဆက္က္သ ယ္ ေိဆွာင္ငြက္္ိ ိုိ  င္ေိစရန္ အခမြဲ  

အက္အူည မ ွာိုး ိ ိ င္ိ   ဝန္ေိဆွာငမႈမ ွာိုးအွာိုး စ စဥ္ေိဆွာင္ငြက္္ေိပိုးပါသည္၊ ဥပမွာ အွာိုးိ  င္ိ   - 

   ○ လက္ဟ န္ေိိ ခဟန္ိ ပ အမအူရွာ ဘွာသွာစက္ွာိုး အဆင္ိ  ိ  မင္ိ   စက္ွာိုးိ ပစမ ွာိုး 

  ○ အခ က္အ လက္မ ွာိုးအွာိုး အ ခွာိုးပံိုစံိ   င္ိ   ေိရိုးခ  ပ ခင္ိိုး (က္ွာိုးခ ပၾက္ ိုးမ ွာိုးိ  င္ိ   ပံိုိ  ိ ိ ပ္ိ ခင္ိိုး၊ အသပံ င္ုိိုး၊ က္ ယ္ု ု င္ 

လပ္ုေိဆွာင္ ိ ိုိ  ငသည္ိ   အ လက္္င္ြစနစ္ စနစမ ွာိုး အ ပင္ အ ခွာိုး ပံိုစ ံအမ   ိုးမ   ိုးိ  င္ိ   စ စဥွ္ာိုးပါသည္) 

  • မ ခင္ ဘွာသွာစက္ွာိုး မ ွာ အဂၤလ ပ္ မဟုြ္ေိသွာ သူမ ွာိုးအတြက္္ ဘွာသွာစက္ွာိုး ဝန္ေိဆွာငမႈ အခမြဲ  အစ အစဥ္ က္ လုည္ိိုး 

ေိဆွာင္ငြက္္ ေိပိုးပါသည္ ဥပမွာ အွာိုးိ  င္ိ   - 

   ○ အဆင္ိ  ိ  မင္ိ   စက္ွာိုးိ ပစမ ွာိုး 

   ○ အခ က္အ လက္မ ွာိုးအွာိုး အ ခွာိုး ဘွာသွာစက္ွာိုးိ  င္ိ   ေိရိုးခ  ပ ခင္ိိုး 

  အက္ယ္၍ ယင္ိိုး ဝန္ေိဆွာငမႈမ   ိုး သင္ လ အုပပါက္၊ Thompson Patient Concerns and Grievance Coordinator ထသံုိ  ႔ 

ဆက္က္သ ယ္ ိ ိ ိ ုငပါသည္။  

လမူ   ိုး၊ အသွာိုးေိရွာင္၊ ေိမမိုးမ ွာိုးသည္ိ  ိ  ိုိ  ငင၊ံ အသက္္၊ မသင္စြမ္ိိုးိ  စမႈ၊ သုိ ႔မဟြ္ု လ င္ ိ ိ င္ိ   ပြသ က္္၍ Thompson 

Health မ ွာ ယင္ိိုး ေိ ွာိ္ိ ပပါ ဝန္ေိဆွာငမႈမ ွာိုးအွာိုး မစ စဥ္ေိပိုးပြဲ အ ခွာိုးေိသွာ နည္ိိုးလမ္ိိုး ြစြံိ ုြစြု ိ  င္ိ   ခခြိဲ  ခွာိုးဆက္ဆ  ံေိနသည္ 

ဟ ုသင္ ယံိ ၾုက္ည္မ ပါက္၊ နစနွာခ က္္ က္  ုသင္   ုငင္ြဲ၍ ေိ ွာိ္ိ ပ ိ ိငုသည္ - Thompson Patient Concerns and Grievance Coordinator, 350 



Parrish St., Canandaigua, NY 14424, (585) 396-6793, Fax: (585) 396-6634, Email: patient.concers@thompsonhealth.com.  စသည္ 

ေိ ွာိ္ိ ေပပိုးရမည္။ သင္ိ   နစနွာခ က္္ အွာိုး စွာြ က္ု္ ိ  င္ိ   လည္ိိုးေိက္ွာင္ိိုး၊  က္ြ္ ိ  င္ိ  လည္ိိုးေိက္ွာင္ိိုး၊ အ ိုးေိမိုးလ္ ိ  င္ိ   

လည္ိိုးေိက္ွာင္ိိုး သင္ က္ ယ္ု ု င္   ုငင္ြဲ ေိပိုးပ ႔ု ိုိ  ငသည္။ နစနွာခ က္္ ြင္ိ ပ ခင္ိိုး ိ ိ င္ိ   ပြသ က္္၍ သင္ အက္အူည  လုိ  အပပါက္၊ Thompson 

Patient Concerns and Grievance Coordinator ေအစ  င္ိ   သင္ိ  အွာိုး က္ူည ရန္ အဆငသင္ိ   ရ ိ ပါသည္။    

အမ ွာိုးိ ပည္သူ ရပ ငု္ငြင္ိ  မ ွာိုး အတြက္္ ြ ငုၾက္ွာိုးခ က္္ ု   ုငင္ြိဲ  ပ ိုး U.S. Department of Health and Human Services (ေအမရ က္န္ 

ိ ပည္ေိထွာငြု  က္ န္ိိုးမွာေိရိုး ိ ိ င္ိ   လသူွာိုးအက္   ိုးိ ပ  ဝန္ေိဆွာငမႈ ဌွာန)၊ Office for Civil Rights (အမ ွာိုးိ ပည္သူ ရပ ငု္ငြင္ိ  မ ွာိုး ဆုိ  ငြွာ 

ရံိုိ ိုး) ဆ သုိ  ႔ အ လက္္င္ြစနစ္ စနစ္ မ ြဆင္ိ   Office for Civil Rights Complaint Portal မ ြဆင္ိ   သင္ ြင္ိ ပ ြုိ  ငၾက္ွာိုး ိုိ  ငပါသည္၊ 

ြုိ  ငၾက္ွာိုး ိုိ  ငသည္ိ   ေိနရွာက္  ုhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf တြင္ ဝင္ေိရွာက္ၾ က္ည ိ ္ရႈ ိ ိ ုငသည္ သုိ  ႔မဟြ္ု 

အ ိုးေိမိုးလ္ ိ  င္ိ  လည္ိိုးေိက္ွာင္ိိုး၊  ုန္ိိုး ိ  င္ိ  လည္ိိုးေိက္ွာင္ိိုး ြုိ ငၾက္ွာိုး ိုိ  ငသည္ိ   လ ပြွာ မ ွာ -  

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) 

ြ ငုၾက္ွာိုးခ က္္ ေိလ  ွာက္လ ႊိွာမ ွာိုးက္  ုhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html တြင္ ဝင္ေိရွာက္္ ယ ူိုိ ငပါသည္။  
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