
Política de não discriminação Dothan rede de saúde pediátrica 

A discriminação é contra a lei – ato acessível conta seção 1557 

Rede de cuidados de saúde pediátrica Dothan está em conformidade com as leis de 

direitos civis federais aplicáveis e não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, 

deficiência, idade ou sexo. Rede de cuidados de saúde pediátrica Dothan não excluir as pessoas 

ou tratá-los de forma diferente por causa de raça, cor, origem nacional, deficiência, idade ou 

sexo. 

Dothan rede de saúde pediátrica: 

• Fornece aids gratuito e serviços para pessoas com deficiência se comunicar eficazmente, tais 

como: 

Intérpretes de língua de sinal qualificado ○ 

Informações de ○ escrito em outros formatos (grandes formatos eletrônicos impressos, 

áudio, acessíveis, outros formatos) 

• Fornece serviços livres da língua para as pessoas cuja língua materna não é o inglês, tais como: 

Intérpretes qualificados ○ 

○ Informações escritas em outros idiomas 

Se você precisar destes serviços, contacte o nosso coordenador de direitos civis em 334.793.1881 

para obter assistência.  



Se você acredita que a rede de cuidados de saúde pediátrica Dothan falhou em fornecer 

estes serviços ou discriminados de outra forma, com base em raça, cor, origem nacional, 

deficiência, idade ou sexo, você pode arquivar uma queixa com: rede de cuidados de saúde 

pediátrica Dothan, coordenador de direitos civis, 126 clínica Drive, Dothan, AL, 334.793.1881, 

fax: 334.500.3221, civilrights@dpeds.org. Você pode arquivar uma queixa pessoalmente ou pelo 

correio, fax ou e-mail. Se precisar de ajuda, apresentação de uma queixa, nosso coordenador de 

direitos civis está disponível para ajudá-lo.  

Também pode apresentar uma queixa de direitos civis com os E.U. departamento de 

saúde e serviços humanos, escritório de direitos civis, eletronicamente através do escritório para 

direitos civis reclamação Portal, disponível em https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou 

pelo correio ou telefone: 

U.S. departamento de saúde e serviços humanos 

200 Avenue de independência, SW 

Quarto 509F, edifício HHH 

Washington, D.C. 20201  

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Formas de reclamação estão disponíveis em http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

  

 


