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O Departmento de Saúde e Serviços Humanos (“DHHS”) não discrimina em virtude de deficiência, 

raça, cor, sexo, gênero, orientação sexual, idade, origem nacional, crença religiosa ou política, 

ascendência, status familiar, estado civil, informações genéticas, associação, afirmação prévia de 

uma reivindicação ou direito, ou atividade de denunciante, na admissão, acesso ou operação de 

suas políticas, programas, serviços ou actividades, ou com base na contractação ou prácticas de 

emprego.  Este aviso é facultado conforme exigido por, e de acordo com, o Título II da Lei dos 

Americanos Portadores de Deficiência de 1990 (“ADA”); o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964, 

conforme posteriormente alterada; a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, conforme 

posteriormente alterada; a Lei de Discriminação por Idade de 1975; o Título IX das Emendas de 

Educação de 1972; a Seção 1557 da Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis para a América (Affordable 

Care Act); a Lei de Direitos Humanos do Maine; a Ordem Executiva Sobre os Contractos de Serviços 

do Estado do Maine; e todas as outras leis e regulamentos que proíbem essa discriminação.  

Quaisquer perguntas, preocupações ou pedidos de maiores informações sobre a ADA e as prácticas 

relacionadas à contractação ou ao emprego, podem ser encaminhados para os Coordenadores 

DHHS ADA/EEO na 11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011; 207-287-4289 (V); 207-287-

1871(V); ou Maine Relay 711 (TTY).  Quaisquer perguntas, preocupações, queixas ou pedidos de 

maiores informações sobre a ADA e os programas, serviços ou actividades podem ser encaminhados 

para o DHHS ADA/Civil Rights Coordinator (Coordenador DHHS ADA/Direitos Civis), na 11 State 

House Station, Augusta, Maine 04333-0011; 207-287-5014 (V); Maine Relay 711 (TTY); ou ADA-

CivilRights.DHHS@maine.gov.  Queixas de Direitos Civis podem ser apresentadas ao U.S Department 

of Health and Human Services, Office of Civil Rights (Departmento de Saúde e Serviços Humanos dos 

EUA, ao Escritório de Direitos Civis), por telefone ao 800-368-1019 ou 800-537-7697 (TDD); pelo 

correio ao 200 Independence Avenue, SW, Room 509, HHS Building, Washington, D.C. 20201; ou 

eletrónicamente ao https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.  Aqueles que precisam de  

tecnologia de apoio para poderem comunicar de uma forma mais eficaz sobre os programas e 

serviços da DHHS são convidados a informar ao Coordenador ADA/Direitos Civis sobre as suas 

necessidades e preferências.  Este aviso está disponível em formatos alternativos, sob solicitação. 
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