
 

 

 

 

 

 

 

Notifying the Public of Rights  

Easter Seals Florida   

Easter Seals Florida operates programs and services without regard to race, sex, color, 
national origin, disability, religion, age, sexual orientation, or status as a parent. Any person 
who believes she or he has been aggrieved by any unlawful discriminatory practice may file 
a complaint with Easter Seals Florida.    

For more information on the Easter Seals Florida civil rights program and the procedures to 
file a complaint, contact Rikesha Blake at (561) 881-2822 or rblake@fl.easterseals.com.  

 

 

Notificación al público de derechos 
Easter Seals Florida 

 

Easter Seals Florida opera programas y servicios sin distinción de raza, sexo, color, nacionalidad, 
discapacidad, religión, edad, orientación sexual o condición de padre. Cualquier persona que crea 
que él o él ha sido agravado por alguna práctica discriminatoria ilegal puede presentar una queja 
ante Easter Seals Florida. 
 
Para obtener más información sobre el programa de derechos civiles de Easter Seals Florida y los 
procedimientos para presentar una queja, comuníquese con Rikesha Blake al (561) 881-2822 o 
rblake@fl.easterseals.com. 

 



 

 

 

Notifye piblik la sou Dwa 
Pak Seals Florid 

 
Pak Seals Florid opere pwogram ak sèvis san konsiderasyon ras, sèks, koulè, orijin nasyonal, andikap, 
relijyon, laj, oryantasyon seksyèl, oswa estati kòm yon paran. Nenpòt moun ki kwè ke li oswa li te 
ajite pa nenpòt pratik diskriminatwa ilegal ka pote yon plent ak Pak Seals Florid. 
 
Pou plis enfòmasyon sou Pwogram dwa sivil Flor Seals Florida yo ak pwosedi pou depoze yon plent, 
kontakte Rikesha Blake nan (561) 881-2822 oswa rblake@fl.easterseals.com. 
 

Thông báo cho công chúng về quyền 
Easter Seals Florida 

 
Easter Seals Florida điều hành các chương trình và dịch vụ mà không tính đến chủng tộc, giới tính, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, hoặc tình trạng là 
phụ huynh. Bất kỳ người nào tin rằng cô ấy hoặc anh ta đã bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành vi phân biệt 
đối xử bất hợp pháp nào có thể nộp đơn khiếu nại với Easter Seals Florida. 
 
Để biết thêm thông tin về chương trình Dân quyền Phục Sinh Florida và các thủ tục để nộp đơn 
khiếu nại, liên lạc với Rikesha Blake theo số (561) 881-2822 hoặc rblake@fl.easterseals.com. 
 


