
Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements 

Discrimination is Against the Law 

Florida Heart Associates સસસસસસ  સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ 

સસસસસસ સસ સસસ સસસસ, સસસ, સસસસસસસસસ સસસ, સસસસ,સસસસસસસ  સસસસ 

સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસ. Florida Heart Associates  

સસસસ, સસસ, સસસસસસસસસ સસસ, સસસસ, સસસસસસસ, સસસસ સસસસસસ સસસસસ 

સસસસ સસસસસ સસસ સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સસસ.  

  Florida Heart Associates: 

  • સસસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ   

સસસસ સસ સસસસસ સસસસ સસસસ સસસસ સસસસસસસસસ સસસ સસસસ સસસ સસસસસ 

સસસસ સસસસસસસસ સસસ સસ: 

  ○ સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ 

  ○ સસસસ સસસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ (સસસસ સસસસસસસ, 

સસસસસ, સસસસ સસસસસસસસસસસસ સસસસસસસ, સસસસ સસસસસસસ) 

  • સસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસ સ સસસ સસસસ સસસસસસ સસસસ 

સસસસસસસસસ સસસ સસસસ સસસસસ સસસસ સસસસસસસસ સસસ સસસ 

   ○  સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ 

  ○ સસસસ સસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સસસસસસ 

  સસસસસ સ સસસસસસસ સસસસ સસસ સસ, સસસસસસ સસસ Michelle Simpson or 

Heather Walsh, Civil Rights Coordinators 

સસ સસસ સસસસસ સસ સસ સ સસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ  Florida Heart 

Associates સસસસસસ સસસ સસ સસસસ સસસસ, સસસ, સસસસસસસસસ સસસ, સસસસ, 

સસસસસસસ  સસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસસસ સસસસ 

સસ, સસ સસસ Michelle Simpson or Heather Walsh, Civil Rights Coordinators, 1550 Barkley 

Circle, Fort Myers, FL 33907, telephone number (239) 938-2000, fax (239) 278-0404, 

MSimpson@flaheart.com , HWalsh@flaheart.com  સસસસસ  સસસસસસ સસસસ સસસ સસસ 

સસ. સસસ સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસસ, સસસસસ, સસસસ સસસસસ સસસસસસ 

સસસસ સસસ સસસ સસ. સસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસ સસસસસ સસસ સસ 

Michelle Simpson or Heather Walsh, Civil Rights Coordinators સસસસ સસસ સસસસ સસસસ 

સસસસસસ સસ. 

સસસthe U.S. Department of Health and HumanServices (સસ સસ. સસ.  

સસસસસસસસસસસ સસ સસસસસ સસસસ  સસસસસસ  સસસસસસસસ), Office for Civil Rights 

(સસસસ સસસ સસસસસ સસસસસ ]સસ સસ)   https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf સસ 

સસસસસસ Office for Civil Rights Complaint 

Portal, સસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસ સસસ સસસ 

સસસસસસ સસસસસસસ સસસ સસ  

   

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

mailto:MSimpson@flaheart.com
mailto:HWalsh@flaheart.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf


Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

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

 

સસસસસસસસસ સસસસસ સસસ સસસસસસ સસ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

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

