Aviso de não discriminação
A Commonwealth Care Alliance, Inc.® cumpre as leis federais aplicáveis relativas a direitos
civis e não discrimina com base em, nem exclui pessoas nem as trata de forma diferente por
causa de condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência
relativa a reclamações, historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado
civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de género), orientação sexual, país
de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência. Commonwealth
Care Alliance, Inc.:
•

•

Fornece ajuda e serviços gratuitos para que pessoas com deficiência comuniquem de
forma eficaz connosco, como:
o Intérpretes qualificados de linguagem gestual
o Informações escritas em outros formatos (impressão grande, áudio, formatos
eletrónicos acessíveis, outros formatos)
Fornece serviços linguísticos gratuitos a pessoas cujo idioma principal não é o inglês, tais
como:
o Intérpretes qualificados
o Informações escritas noutras línguas

Se precisar destes serviços, contacte o Serviço de Apoio a Associados. Se acredita que a
Commonwealth Care Alliance, Inc. não prestou estes serviços ou discriminou de outra forma
com base na condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência
relativa a reclamações, historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado
civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de género), orientação sexual, país
de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência, pode apresentar
uma reclamação junto de:
Commonwealth Care Alliance, Inc.
Civil Rights Coordinator
30 Winter Street
Boston, MA 02108
Telefone: 617-960-0474, ext. 3932 (TTY 711) Fax: 857-453-4517
E-mail: civilrightscoordinator@commonwealthcare.org
Você pode registar uma reclamação pessoalmente ou por correio, fax ou e-mail. Caso precise de
ajuda para apresentar uma reclamação, o Civil Rights Coordinator estará disponível para o
ajudar. Também pode apresentar uma queixa de direitos civis no U.S. Department of Health and
Human Services, Office for Civil Rights, pelo portal eletrónico, Office for Civil Rights
Complaint Portal, disponível em: ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por e-mail ou
telefone em:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Telefone: 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Os formulários de reclamação estão disponíveis em www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

