تكافؤ الفرص هو القانون
بناء على األسس التالية :ضد أي فرد في الواليات
يتعارض القانون مع هذا المستلم للمساعدة المالية الفيدرالية على أسس التمييز ً
المتحدة ،وعلى أساس العرق واللون والدين والجنس (بما في ذلك الحمل والوالدة والحاالت الطبية ذات الصلة والقوالب النمطية
ً
جنسيا ،والهوية الجنسية) أو األصل القومي (بما في ذلك إتقان اللغة اإلنجليزية المحدود) أو السن أو
الجنسية ،وحالة المتحولين
ً
اإلعاقة أو االنتماء أو المعتقد السياسي أو ضد أي مستفيد أو مقدم طلب أو مشارك في البرامج المدعومة ماليا بموجب الباب
بناء على حالة المواطنة للفرد أو مشاركته في أي برنامج أو
األول من قانون الفرص واالبتكار في القوى العاملة (ً )WIOA
ماليا من الباب األول لـ .WIOA
نشاط مدعوم ً
فعالة
يجب على مستلم المساعدة المالية الفيدرالية اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن تكون االتصاالت مع األفراد ذوي اإلحتياجات ّ
بناء على الطلب ،ودون أي تكلفة على الفردُ ،يطلب من المستلمين تقديم المساعدات
مثل االتصاالت مع اآلخرين .وهذا يعني أنهً ،
والخدمات المساعدة المناسبة لألفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة المؤهلين.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك
تعرضت للتمييز
ماليا ،فيمكنك تقديم شكوى في
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز بموجب  WIOAالباب األول  -برنامج أو نشاط مدعوم ً
يوما من الحدث إما إلى مسؤول تكافؤ الفرص لدى المستلم أو الشخص المعين من قبل المستلم .يمكن إرسال
غضون ً 180
الشكاوى بالبريد إلى إدارة تطوير التوظيف أو مركز الحقوق المدنية التابع لدائرة العمل على العنوان التالي:

Equal Opportunity Officer
)Employment Development Department (EDD
PO Box 826880, MIC 83
Sacramento, CA 94280

أو
Director, Civil Rights Center (CRC), Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N–4123
Washington, DC 20210
أيضا إرسال الشكاوى إلى  EDDعبر البريد اإللكتروني على العنوان (،EEOmail )EEOmail@edd.ca.gov
يمكن
ً
أو ً
وفقا لتوجيهات دائرة العمل.Civil Rights Center )dol.gov/crc( ،
يوما أو
إذا قدمت شكواك إلى المستلم ،فيجب عليك االنتظار حتى يصدر المستلم إخ ً
طارا كتابيًا باإلجراء النهائي ،أو مرور ً 90
أيهما أقرب ،قبل تقديم شكوى لدى ( CRCانظر العنوان أعاله).
يوما من اليوم الذي قدمت فيه شكواك ،فال يتعين عليك
إذا لم يقدم لك المستلم إخ ً
طارا كتابيًا باإلجراء النهائي في غضون ً 90
انتظار إصدار المستلم هذا اإلخطار قبل تقديم شكوى لدى  .CRCومع ذلك ،يجب عليك تقديم شكوى  CRCالخاصة بك في
يوما بعد اليوم الذي قدمت فيه شكواك إلى
يوما (بمعنى آخر ،في غضون ً 120
يوما من الموعد النهائي البالغ ً 90
غضون ً 30
المستلم).
طارا كتابيًا باإلجراء النهائي بشأن شكواك،
إذا قدم لك المستلم إخ ً
راض عن القرار أو الحل ،فيمكنك تقديم شكوى لدى  .CRCيجب عليك تقديم شكوى  CRCالخاصة بك في
ولكنك غير
ٍ
يوما من تاريخ استالمك إخطار اإلجراء النهائي.
غضون ً 30

برنامجا/صاحب عمل يؤمن بتكافؤ الفرص .تتوفر الخدمات والمساعدات اإلضافية عند الطلب لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.
تعد EDD
ً
(صوتيا) .لمستخدمي
8879-490-866-1
بالرقم
االتصال
طريق
عن
البديلة
التنسيقات
و/أو
المساعدات
و/أو
الخدمات
طلبات
يجب تقديم
ً
الهاتف النصي (ُ ،)TTYيرجى االتصال بخدمة ترحيل االتصاالت بوالية كاليفورنيا على الرقم .711
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