
 

 

 
 

 
 
 
 

THÔNG CÁO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  
(NONDISCRIMINATION NOTICE) 

 
Phân biệt đối xử là vi phạm luật.  Santa Clara County – Behavioral Health Services 
Department (SCC-BHSD) tuân hành các đạo luật về nhân quyền của Liên Bang.  SCC-
BHSD không phân biệt đối xử, loại trừ người, hoặc đối xử một cách khác biệt vì lý do 
chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên thủy, tuổi, bệnh tật, hoặc giới tính.  
 
SCC-BHSD cung cấp: 
  

 Sự trợ giúp và các dịch vụ miễn phí cho những người có bệnh tật để giúp họ 
truyền đạt tốt hơn, như: 
 

 Thông dịch viên ra dấu chuyên nghiệp 

 Chữ viết nhiều hình thức khác nhau (chữ to, âm thanh, phương tiện điện 
tử, hoặc nhiều hình thức khác) 

 

 Dịch vụ thông dịch miễn phí cho những người mà ngôn ngữ chính không phải là 
Anh Ngữ, như: 
 

 Thông dịch viên chuyên nghiệp 

 Tài liệu thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác 
 
Nếu cần các dịch vụ này, quý vị có thể liên lạc SCC-BHSD Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 
sáng đến 5:00 chiều, PST, trừ các ngày nghỉ lễ, qua Đường Dây của Người Thụ Hưởng 
của SUTS, tại số 408.792.5666. Nếu có khuyết tật về nói hoặc nghe, xin gọi TTY/TTD, 
số 1.800.855.7100 hoặc 711. 
 

 
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN THAN PHIỀN (GRIEVANCE) 
 
Nếu quý vị tin rằng SCC-BHSD đã không cung cấp đúng mức các dịch vụ này, hoặc đã 
phân biệt đối xử dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên thủy, tuổi, bệnh 
tật, hoặc giới tính, thì quý vị có thể nộp đơn Than Phiền với SCC-BHSD.  Quý vị có thể 
nộp đơn Than Phiền qua điện thoại, viết thư, đến tận nơi, hoặc qua trang mạng điện tử:    
  

 Than Phiền qua điện thoại: Liên lạc với SCC-BHSD Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 
sáng đến 5:00 chiều PST, trừ các ngày lễ, bằng cách gọi Đường Dây của Người 
Thụ Hưởng của SUTS. Nếu có khiếm khuyết về nghe hoặc nói, thì gọi số điện 
thoại TTY/TTD, 1.800.855.7100 hoặc 711.  
 



 

 

 
 

 

 Gởi đơn Than Phiền: Điền mẫu đơn Than Phiền, hoặc viết thư và gởi về địa chỉ: 
 

SCC-BHSD-Substance Use treatment Services 
Quality Improvement and Data Support 
976 Lenzen Ave., Third Floor 
San Jose, CA  95126  
 

 Đến tận nơi: đến văn phòng SCC-BHSD và nói quý vị muốn Than Phiền.   
 

 

 
 
VAN PHÒNG QUYỀN DÂN SỰ (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) 
 
Quý vị cũng có thể gởi thư than phiền về quyền dân với U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights qua điện thoại, viết thư, hoặc qua trang mạng 
điện tử:   
 

 Qua điện thoại: Gọi 1.800.368.1019. Nếu có khiếm khuyết về nghe hoặc nói, thì 
gọi số điện thoại TTY/TDD 1.800.537.7697.  
 

 Gởi đơn Than Phiền: Điền mẫu đơn Than Phiền, hoặc viết thư và gởi về địa chỉ: 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
 
Mẫu đơn than phiền có ở trang mạng 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

 

 Qua Trang Mạng: Đến trang mạng của Office for Civil Rights Complaint Portal 
tại: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby 
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