
Discrimination is Against the Law 

Deviney Vision Care & Associates, P.A.સસસસસસ  સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ 

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

સસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસ. Deviney Vision Care & Associates, P.A.  સસસસ, 

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

સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સસસ.  

  Deviney Vision Care & Associates, P.A.: 

  • 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 Dr. Jason Deviney 

સસ સસસ સસસસસ સસ સસ સ સસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ  Deviney Vision Care & 

Associates, P.A. સસસસસસ સસસ સસ સસસસ સસસસ, સસસ, સસસસસસસસસ સસસ, સસસસ, સસસસસસસ  

સસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસ, સસ સસસ Dr. Jason 

Deviney, President, 4501 McCullough Ave #101 San Antonio, TX 78212, (210) 340-5822, Fax 

(210) 340-3841, drjasondeviney@gmail.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 Jason Deviney 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 

Room 509F, HHH Building 

mailto:drjasondeviney@gmail.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf


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

