
 

Coeur d'Alene Pediatrics este în conformitate cu legile federale aplicabile drepturile civile și nu face 

discriminări pe bază de rasă, culoare, origine națională, vârstă, dizabilitate, sau sex. Coeur d'Alene 

Pediatrics nu exclude oamenii sau să le trateze în mod diferit din cauza de rasă, culoare, origine 

națională, vârstă, dizabilitate, sau sex. 

Coeur d'Alene Pediatrie: 

• Oferă ajutoare și servicii gratuite persoanelor cu handicap de a comunica eficient cu noi, cum ar 

fi: 

o Calificați interpreți în limbajul semnelor 

o Informații scrise în alte formate (de imprimare mari, audio, formate electronice 

accesibile, alte formate) 

• Oferă servicii lingvistice gratuite persoanelor a căror limbă principală nu este limba engleză, cum 

ar fi: 

o interpreți calificați 

o Informații scrise în alte limbi 

În cazul în care au nevoie de oricare dintre aceste servicii în timpul unei întâlniri, vă rugăm să lăsați 

biroul nostru de față știu când programarea numirea. 

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste servicii, vă rugăm să contactați coordonatorul nostru Care la 208-

772-8940. 

Dacă credeți că Coeur d'Alene Pediatrie nu a reușit să furnizeze aceste servicii sau discriminate în alt 

mod pe bază de rasă, culoare, origine națională, vârstă, dizabilitate, sau de sex, puteți depune o 

plângere cu:  

Coeur d'Alene Pediatrie 
În atenția: Office Management 
700 W. Ironwood Drive, Suite 155 
Coeur d'Alene 
Telefon: 208-667-0585 
Fax: 208-667-0876 
 

Puteți depune o plângere în persoană sau prin e-mail sau fax. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru 

depunerea unei plângere, Coeur d'Alene Pediatrics este disponibil pentru a vă ajuta. 

Puteți depune, de asemenea, o plângere civilă drepturi cu Departamentul de Sanatate si Servicii Umane, 

Biroul pentru Drepturile Civile, pe cale electronică prin intermediul Oficiului pentru reclamație drepturile 

civile din SUA Portal, disponibil la adresa:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, Sau prin e-mail 

sau telefon la:  

US Departamentul de Sanatate si Servicii Umane  
200 Independence Avenue, SW  
Cameră 509F, HHH Clădire  
Washington, DC 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)  

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


 
Formele de plângere sunt disponibile la http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

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

