ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕՐԵՆՔ Է
Դաշնային ֆինանսական աջակցության այս ստացողի համար ապօրինի է
խտրականություն դրսևորել հետևյալ հիմքերով՝ Միացյալ Նահանգներում ցանկացած
անձի նկատմամբ՝ ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի, սեռի (ներառյալ հղիությունը,
ծննդաբերությունը և հարակից բժշկական պայմանները, սեռական կարծրատիպերը,
տրանսգենդեր կարգավիճակը և գենդերային ինքնությունը), ազգային ծագման
(ներառյալ անգլերենի սահմանափակ իմացությունը), տարիքի, հաշմանդամության
կամ քաղաքական պատկանելության կամ համոզմունքի հիման վրա, կամ, ընդդեմ այն
ծրագրի որևէ շահառուի, դիմորդի կամ մասնակցողի, որը ֆինանսապես աջակցություն է
ստանում Աշխատուժի նորարարության և հնարավորությունների մասին օրենքի (WIOA)
Title I-ի ներքո, որը հիմնված է անհատի քաղաքացիության կարգավիճակի կամ WIOA
Title I-ի որևէ ծրագրին կամ գործունեությանը մասնակցության վրա:
Դաշնային ֆինանսական աջակցություն ստացողները պետք է ողջամիտ քայլեր
ձեռնարկեն՝ ապահովելու, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ շփումները
նույնքան արդյունավետ լինեն, որքան մյուսների հետ շփումները: Սա նշանակում
է, որ ըստ պահաջի և անհատի համար անվճար, ստացողներից պահանջվում
է համապատասխան օժանդակ օգնություն և ծառայություններ տրամադրել
հաշմանդամություն ունեցող որակավորված անձանց:

ԻՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀ ԵՔ ԴՐԱՁԵԼ
Եթե կարծում եք, որ դուք ենթարկվել եք խտրականության WIOA Title I - ֆինանսական
աջակցություն ստացող ծրագրի կամ գործունեության ներքո, կարող եք բողոք ներկայացնել
դեպքի օրվանից 180 օրվա ընթացքում կա՛մ ստացողի Իրավահավասարության
պատասխանատուին, կա՛մ ստացողի կողմից նշանակված անձին: Բողոքները կարող
են փոստով ուղարկվել Զբաղվածության զարգացման վարչություն կամ Աշխատանքի
դեպարտամենտի Քաղաքացիական իրավունքների կենտրոն հետևյալ հասցեով.

Equal Opportunity Officer
Employment Development Department (EDD)
PO Box 826880, MIC 83
Sacramento, CA 94280
ԿԱՄ
Director, Civil Rights Center (CRC), Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N–4123
Washington, DC 20210
Բողոքները կարող են նաև ներկայացվել EDD՝ EEOmail (EEOmail@edd.ca.gov) հասցեով
կամ ուղղելով դրանք Զբաղվածության դեպարտամենտի Civil Rights Center (dol.gov/crc)։
Եթե ձեր բողոքը ներկայացնեք ստացողին, դուք պետք է սպասեք մինչև ստացողը
գրավոր Վերջնական գործողությունների մասին ծանուցում ներկայացնի, կամ անցնի 90 օր
կամ որն ավելի շուտ է, մինչև CRC ներկայացնելը (տես վերևի հասցեն)։
Եթե ստացողը ձեզ չի ներկայացնում Վերջնական գործողությունների մասին ծանուցում
ձեր բողոքը ներկայացնելու օրվանից սկսած 90 օրվա ընթացքում, դուք պետք չէ
սպասել, որ ստացողը տա այդ ծանուցումը, նախքան CRC-ին բողոք ներկայացնելը:
Այնուամենայնիվ, դուք պետք է ներկայացնեք ձեր CRC-ի բողոքը 90-օրյա ժամկետից հետո
30 օրվա ընթացքում (այլ կերպ ասած՝ 120 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ ձեր բողոքը
ներկայացրեցիք ստացողին):
Եթե ստացողը ձեզ չի ներկայացնում Վերջնական գործողությունների մասին ծանուցում
ձեր բողոքի վերաբերյալ, սակայն դուք դժգոհ եք որոշումից կամ վճռից, կարող եք
բողոք ներկայացնել CRC-ին: Դուք պետք է ներկայացնեք ձեր CRC-ի բողոքը վերջնական
գործողությունների մասին ծանուցումը ստանալու օրվանից 30 օրվա ընթացքում:
EDD-ն հավասար հնարավորությունների գործատու/ծրագիր է: Օժանդակ աջակցություններն ու
ծառայություններն, ըստ պահանջի, մատչելի ենհաշմանդամություն ունեցող անձանց: Ծառայությունների,
օժանդակ միջոցների և/կամ այլընտրանքային ձևաչափերի հարցումները պետք է ուղղվեն՝ զանգահարելով
1-866-490-8879 հեռախոսահամարով (ձայնային): TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն Կալիֆորնիայի
կոմուտատորային ծառայություն՝ 711 հեռախոսահամարով:
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