
 

Coeur d'Alene Pediatria está em conformidade com as leis federais aplicáveis direitos civis e não 

discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo. O Coeur d'Alene Pediatria 

não excluir pessoas ou tratá-los de forma diferente por causa de raça, cor, nacionalidade, idade, 

deficiência ou sexo. 

Coeur d'Alene Pediatria: 

• Fornece auxílios e serviços gratuitos para as pessoas com deficiência para se comunicar de 

forma eficaz com a gente, tais como: 

o intérpretes de língua gestual qualificados 

o informações escritas em outros formatos (letras grandes, áudio, formatos electrónicos 

acessíveis, outros formatos) 

• Fornece serviços de idiomas gratuitos para as pessoas cuja língua materna não é o Inglês, tais 

como: 

o intérpretes qualificados 

o Informações escritas em outros idiomas 

Se você está precisando de qualquer um destes serviços durante uma consulta, por favor, deixe a nossa 

recepção saber quando agendar a nomeação. 

Se você tiver dúvidas sobre estes serviços, entre em contato com o nosso Coordenador de Cuidados em 

208-772-8940. 

Se você acredita que Coeur d'Alene Pediatria não foi capaz de fornecer esses serviços ou discriminadas 

em uma outra maneira, com base em raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo, você pode 

registrar uma queixa com:  

Coeur d'Alene Pediatrics 
Attn: Gabinete de Gestão 
700 W. Ironwood Drive, suite 155 
Coeur d'Alene 
Telefone: 208-667-0585 
Fax: 208-667-0876 
 

Você pode apresentar uma reclamação pessoalmente ou por correio ou fax. Se precisar de ajuda para a 

apresentação de uma queixa, Coeur d'Alene Pediatria está disponível para ajudá-lo. 

Você também pode registrar uma reclamação de direitos civis com o Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos, Escritório de Direitos Civis, eletronicamente através do Gabinete de queixa Direitos Civis 

Portal US, disponível em:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfOu pelo correio ou telefone:  

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos  
200 Independence Avenue, SW  
Quarto 509F, HHH Construção  
Washington, DC 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


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

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

