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صفحه 1 از 1

فرصت برابر قانون است
تبعیض برای دریافت کننده کمک مالی فدرال بر اساس مبانی زیر خالف قانون است: علیه هر فردی در ایاالت متحده، 

بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت )از جمله بارداری، زایمان، و بیماری پزشکی مرتبط، کلیشه های جنسی، وضعیت 
تراجنسیتی، و هویت جنسی(، منشاء ملی )از جمله مهارت محدود انگلیسی(، سن، ناتوانی، یا وابستگی یا اعتقاد سیاسی، 
یا، بر خالف هر ذینفع، متقاضی یا شرکت کننده در برنامه هایی که تحت عنوان I قانون نوآوری و فرصت نیروی کار 

 WIOA Title از نظر مالی کمک می کند، بر اساس وضعیت شهروندی یا مشارکت فرد در هر برنامه یا فعالیت )WIOA(
I – با کمک مالی.

دریافت کنندگان کمک های مالی فدرال باید اقدامات معقولی را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که ارتباطات با افراد دارای 
معلولیت به اندازه ارتباط با دیگران موثر است. این بدان معناست که در صورت درخواست و بدون هیچ هزینه ای برای فرد، 

دریافت کنندگان ملزم به ارائه کمک ها و خدمات کمکی مناسب به افراد دارای معلولیت واجد شرایط هستند.

 اگر معتقدید تبعیضی را تجربه کرده اید 
چه باید کرد

اگر فکر می کنید که تحت یک برنامه یا فعالیت با کمک مالی WIOA Title I - مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید ظرف 
180 روز پس از آن رویداد، شکایتی را با افسر فرصت  های برابر دریافت کنندگان یا شخصی که توسط دریافت کننده تعیین 
شده است، ثبت کنید. شکایات را می توان به اداره توسعه اشتغال یا مرکز حقوق مدنی وزارت کار به آدرس زیر ارسال کرد:

Equal Opportunity Officer 
Employment Development Department (EDD) 

PO Box 826880, MIC 83 
Sacramento, CA 94280

یا 

Director, Civil Rights Center (CRC), Department of Labor 
200 Constitution Avenue NW, Room N–4123  

Washington, DC 20210
همچنین ممکن است شکایات از طریق ایمیل به آدرس )EEOmail )EEOmail@edd.ca.gov به EDD ارسال شود 

.Civil Rights Center )dol.gov/crc( ،یا طبق دستور وزارت کار

اگر شکایت خود را نزد دریافت کننده تسلیم کنید، قبل از تشکیل پرونده در CRC باید منتظر بمانید تا دریافت کننده اخطار 
اقدام نهایی کتبی صادر کند، یا 90 روز گذشته باشد یا هر کدام زودتر باشد )به آدرس باال مراجعه کنید(. 

اگر دریافت کننده ظرف 90 روز از زمانی که شکایت خود را ثبت کرده اید، اخطار اقدام نهایی کتبی را به شما ارائه نکند، 
الزم نیست قبل از ثبت شکایت در CRC منتظر دریافت آن اخطار باشید. با این حال، شما باید شکایت CRC خود را ظرف 

30 روز از مهلت 90 روزه )به عبارت دیگر، ظرف 120 روز پس از روزی که شکایت خود را نزد دریافت کننده تسلیم 
کرده اید( ارسال کنید. 

 اگر دریافت کننده اخطار اقدام نهایی کتبی در مورد شکایت تان را به شما داده است، 
اما شما از تصمیم یا قطعنامه ناراضی هستید، می توانید به CRC شکایت کنید. شما باید شکایت CRC خود را ظرف 30 

روز از تاریخی که اخطار اقدام نهایی را دریافت کرده اید، ارسال کنید.

EDD یک کارفرما/برنامه فرصت برابر است. کمک ها و خدمات کمکی در صورت درخواست برای افراد دارای معلولیت در دسترس است. 
درخواست خدمات، کمک  ها و/یا قالب  های جایگزین باید با تماس با شماره 8879-490-866-1 )صوتی( انجام شود. کاربران TTY، لطفا با 

خدمات رله California به شماره 711 تماس بگیرید.
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