Declaração de Não-Discriminação
Discriminação é Contra a Lei
O NJ FamilyCare cumpre as leis federais de direitos civis aplicáveis e não discrimina com base em
raça, cor, origem nacional, sexo, idade ou deficiência. O NJ FamilyCare não exclui pessoas ou as
trata de forma diferente por motivo de raça, cor, origem nacional, sexo, idade ou deficiência.
O NJ FamilyCare:
 Oferece serviços e assistência gratuitos para que pessoas com deficiência possam se
comunicar eficazmente conosco, tais como:
- Intérpretes de linguagem gestual qualificados
- Informações escritas em outros formatos (letras grandes, áudio, formatos
eletrónicos acessíveis, outros formatos)
 Oferece serviços linguísticos gratuitos para pessoas cujo idioma principal não seja o
inglês, tais como:
- Intérpretes qualificados
- Informações escritas em outros idiomas
Se precisar destes serviços, por favor ligue para 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720).
Se você acredita que o NJ FamilyCare não forneceu estes serviços ou discriminou de outro modo
por motivo de raça, cor, origem nacional, sexo, idade ou deficiência, pode apresentar uma queixa
ao Coordenador de Direitos Civis do NJ FamilyCare da seguinte maneira: NJ Civil Rights
Coordinator, NJ Department of Human Services, Office of Legal and Regulatory Affairs, P.O. Box
700, Trenton, NJ 08625-0700, 609-777-2026, DHS-CO.OLRA@dhs.state.nj.us. Se precisar de ajuda
na apresentação da queixa, o Coordenador de Direitos Civis está disponível para ajudá-lo(a).
Você também pode apresentar uma queixa por via eletrónica ao U.S. Department of Health and
Human Services, Office for Civil Rights (Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA,
Escritório de Direitos Civis), pelo portal de queixas do Escritório de Direitos Civis em
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por correio ou telefone:
U.S. Department of Health and Human Services
SW, Room 509F, HHH Building
200 Independence Avenue
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Os formulários de queixa do U.S. Department of Health and Human Services estão disponíveis em
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Se você fala outro idioma, serviços linguísticos gratuitos estão disponíveis. Ligue para 1-800-7010710 (TTY: 1-800-701-0720).
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