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NJOFTIMI I MOSDISKRIMINIMIT 

VillageCareMAX vepron në përputhje me ligjet e të drejtave civile federale. VillageCareMAX nuk 
përjashton asnjë person ose nuk trajton asnjë në mënyrë të ndryshme për arsye të racës, ngjyrës, 
origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë ose gjinisë.  
VillageCareMAX ofron sa më poshtë: 
• Ndihmë dhe shërbime pa pagesë ndaj personave me aftësi të

kufizuara për t’ju ndihmuar të komunikoni me ne, si:
○ Përkthyes interpretues të përbetuar të gjuhës së shenjave
○ Informacion me shkrim në formate të tjera (printime në format të

madh shtypi, audion, formate elektronike të aksesueshme,
formate të tjera)

• Shërbime gjuhësore pa pagesë për personat gjuha e parë e të
cilëve nuk është anglishtja, si:
○ Përkthyes interpretues të përbetuar
○ Informacion të shkruar në gjuhë të tjera

Nëse dëshironi të përfitoni nga këto shërbime, telefononi pranë 
VillageCareMAX në numrin 1-800-469-6292. Për shërbime TTY/TDD, 
telefononi në numrin 711. 
Nëse besoni se VillageCareMAX nuk ju ka ofruar këto shërbime ose ju ka trajtuar në mënyrë të 
ndryshme për arsye të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë ose gjinisë, ju mund të 
depozitoni një ankim pranë VillageCareMAX me: 

Postë: 112 Charles Street, New York, NY 10014 
Telefon: 1-800-469-6292 (për shërbime TTY/TDD  711)
Faks: 1-347-226-5180 
Personalisht: 112 Charles Street, New York, NY 10014 
Email: Complaints@villagecare.org 

Ju mund të depozitoni gjithashtu një ankim për të drejtat civile pranë Departamentit të Sh.B.A. për 
Shëndetin dhe Shërbimet ndaj Personave nëpërmjet: 

Faqes Ueb: Office for Civil Rights Complaint Portal (Portali i Zyrës së Ankimeve për të 
Drejtat Civile)  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Postës: U.S. Department of Health and Human Services (Departamenti i Sh.B.A. për 
Shëndetin dhe Shërbimet ndaj Personave) 
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 

  Formularët e ankimit janë të disponueshëm në 
  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

 Telefon:   1-800-368-1019 (TTY/TDD 800-537-7697) 
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	 Ndihmë dhe shërbime pa pagesë ndaj personave me aftësi të kufizuara për t’ju ndihmuar të komunikoni me ne, si:

