
 
 

Oświadczenie o niedyskryminacji 
 
Dyskryminacja jest niezgodna z prawem 
 
NJ FamilyCare przestrzega wszelkich odnośnych przepisów federalnych dotyczących praw 
obywatelskich i nie dopuszcza dyskryminacji z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia 
narodowego, płci, wieku lub niepełnosprawności. NJ FamilyCare nikogo nie wyklucza i nie traktuje 
inaczej z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego, płci, wieku lub niepełnosprawności. 
 

NJ FamilyCare: 
• Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym, aby umożliwić 

skuteczną komunikację z nami, np.: 
- Kwalifikowani tłumacze języka migowego 
- Informacje pisemne w innych formatach (duża czcionka, audio, dostępne formaty 

elektroniczne, inne formaty) 
• Zapewnia bezpłatne usługi językowe osobom, dla których angielski nie jest językiem 

ojczystym, np.:  
- Wykwalifikowani tłumacze 
- Informacje w innych językach 

 
Jeżeli potrzebujesz takich usług, zadzwoń pod numer 1-800-701-0710 (TTY: 711).

  
Jeżeli uważasz, że NJ FamilyCare nie zapewniła takich usług lub dopuściła się dyskryminacji w inny 
sposób z powodu rasy, kolory skóry, pochodzenia narodowego, płci, wieku lub niepełnosprawności, 
złóż skargę do koordynatora praw obywatelskich NJ FamilyCare w następujący sposób: NJ Civil 
Rights Coordinator, NJ Department of Human Services, Office of Legal and Regulatory Affairs, P.O. 
Box 700, Trenton, NJ 08625-0700, 1-888-347-5345 lub email: DHS-CO.OLRA@dhs.nj.gov.   
Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, koordynator praw obywatelskich służy taką pomocą.  

 
Skargę można złożyć też elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Usług Socjalnych (Department of 
Health and Human Services), w Biurze Praw Obywatelskich (Office for Civil Rights) za 
pośrednictwem portalu skarg obywatelskich Biura Praw Obywatelskich (Office for Civil Rights 
Complaint Portal), dostępnego na witrynie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, albo też 
pocztą lub telefonicznie:  
 

U.S. Department of Health and Human Services 
SW, Room 509F, HHH Building 
200 Independence Avenue 
Washington, D.C. 20201 

 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 
 

Formularze skargi Wydziału Zdrowia i Usług Socjalnych (U.S. Department of Health and Human 
Services) dostępne są pod adresem http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 
Dla osób mówiących innym językiem dostępna jest bezpłatna pomoc językowa.  Proszę zadzwonić 
pod numer: 1-800-701-0710 (TTY: 711).  
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