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Maine Department of Health and Human Services 
Maine Center for Disease Control and Prevention 

11 State House Station 
286 Water Street 

Augusta, Maine 04333-0011 
Tel; (207) 287-8016; Fax (207) 287-9058 

TTY: Dial 711 (Maine Relay)  
  

(Imprimir) 
Declaração de não descriminação 

 

De acordo com a lei federal de direitos civis e com os regulamentos de direitos civis e políticas do 
Departamento de Agricultura dos E.U.A. (USDA), o USDA, as suas Agências, departamentos e 
funcionários e as instituições que participam ou administram programas do USDA são proibidos de 
discriminar com base na raça, cor, origem nacional, sexo, incapacidade, idade, ou de fazer represálias ou 
retaliação por actividades de direitos civis anteriores, em qualquer programa ou actividade efectuada ou 
financiada pelo USDA.   

  

Pessoas com incapacidades que precisem de modos alternativos de comunicação para informações 
sobre o programa (por ex., Braille, caracteres grandes, fitas áudio, Linguagem Gestual Americana, etc.), 
deverão contactar a Agência (estatal ou local) onde solicitaram benefícios.  Indivíduos que sejam surdos, 
ouçam mal ou tenham defeitos de fala poderão contactar o USDA por meio do Serviço de Comunicação 
Federal (Federal Relay Service) em (800) 877- 8339.  Adicionalmente, informações sobre o programa 
podem ser obtidas em idiomas que não sejam o inglês. 

  

Para introduzir uma queixa de discriminação do programa, complete o Formulário de Queixa de 
Discriminação do Programa do USDA, (AD-3027) que se encontra online em: 
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, e em qualquer escritório 
do USDA, ou escreva uma carta endereçada ao USDA e forneça na carta todas as informações solicitadas 
no formulário. Para pedir uma cópia do formulário de queixa, telefone para (866) 632- 9992. Apresente 
o seu formulário ou carta completos ao USDA por:  

  

(1)     pelo correio: U.S. Department of Agriculture  

          Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

          1400 Independence Avenue, SW  

          Washington, D.C. 20250-9410;  

(2)      fax: (202) 690-7442; ou  

(3)      correio electrónico : program.intake@usda.gov. 

  

Esta instituição é um provedor de iguais oportunidades. 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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Maine Department of Health and Human Services 
Maine Center for Disease Control and Prevention 

11 State House Station 
286 Water Street 

Augusta, Maine 04333-0011 
Tel; (207) 287-8016; Fax (207) 287-9058 

TTY: Dial 711 (Maine Relay)  
  

(Electronicamente) 
Declaração de não descriminação 

 

De acordo com a lei federal de direitos civis e com os regulamentos de direitos civis e políticas do 
Departamento de Agricultura dos E.U.A. (USDA), o USDA, as suas Agências, departamentos e 
funcionários e as instituições que participam ou administram programas do USDA são proibidos de 
discriminar com base na raça, cor, origem nacional, sexo, incapacidade, idade, ou de fazer represálias ou 
retaliação por actividades de direitos civis anteriores, em qualquer programa ou actividade efectuada ou 
financiada pelo USDA.   

  

Pessoas com incapacidades que precisem de modos alternativos de comunicação para informações 
sobre o programa (por ex., Braille, caracteres grandes, fitas áudio, Linguagem Gestual Americana, etc.), 
deverão contactar a Agência (estatal ou local) onde solicitaram benefícios.  Indivíduos que sejam surdos, 
ouçam mal ou tenham defeitos de fala poderão contactar o USDA por meio do Serviço de Comunicação 
Federal (Federal Relay Service) em (800) 877- 8339.  Adicionalmente, informações sobre o programa 
podem ser obtidas em idiomas que não sejam o inglês. 

  

Para introduzir uma queixa de discriminação do programa, complete o Formulário de Queixa de 
Discriminação do Programa, (AD-3027) que se encontra online em: Como Apresentar uma Queixa, e em 
qualquer escritório do USDA, ou escreva uma carta endereçada ao USDA e forneça na carta todas as 
informações solicitadas no formulário. Para pedir uma cópia do formulário de queixa, telefone para 
(866) 632- 9992. Apresente o seu formulário ou carta completos ao USDA por:  

  

(1)     pelo correio: U.S. Department of Agriculture  

          Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

          1400 Independence Avenue, SW  

          Washington, D.C. 20250-9410;  

(2)      fax: (202) 690-7442; ou  

(3)      correio electrónico : program.intake@usda.gov. 

  

Esta instituição é um provedor de iguais oportunidades. 

 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

