ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਨਨ
ੰ ੂ ਹੈ
ਸਘੀ
ੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇਨਾਂ੍ਹ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਨਨ
ੰ ੂ ਦੇ ਵਿਲਾਫ਼ ਹੈ:
ਯੂਨਾਇਵਿਡ ਸਿਿਸ
ੇ
ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਸਲ, ਰਗ,
ੰ ਧਰਮ, ਵਲਗ
ੰ (ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ,
ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਨਮ, ਸਬਵਧਤ
ੰ ੰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀਆਂ, ਸੈਕਸ ਸਿੀਰੀਓਿਾਈਵਪਗ,
ੰ ਿ੍ਾਂਸਿੈਂਡਰ ਸਵਥਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਨਸੀ ਪਛਾਣ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਮੂਲ (ਅਗਰੇ
ੰ
ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਸਮੇਤ), ਉਮਰ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਿਾਂ ਰਾਿਨੀਵਤਕ
ਮਾਨਤਾ ਿਾਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਿਾਂ, Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) ਦੇ
ਿਾਈਿਲ I ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਵਬਨਕਾਰ,
ੈ
ਿਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ,
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ WIOA ਿਾਈਿਲ I - ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਣ
ੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ।
ਸਘੀ
ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰ ੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਿਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਚਾਰ
ੰ
ਦੂਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਚਾਰ
ੰ
ਿਾਂਗ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ, ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਯਗ
ਰੋ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਵਚਤ
ਸਹਾਇਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਦਾਨ
੍
ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਨਭਿ
ੁ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ WIOA ਿਾਈਿਲ I - ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਦੇ
ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਿਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਾਂ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲ
ਰੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ਰੋ
Employment Development Department ਿਾਂ Department of Labor ਦੇ Civil Rights Center ਨੰ ੂ ਹੇਠਾਂ
ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

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

ਿਾਂ
Director, Civil Rights Center (CRC), Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N–4123
Washington, DC 20210
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਿੀ ਸਬਵਮਿ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ EEOmail (EEOmail@edd.ca.gov), ਿਾਂ
ਇੱਥੇ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ Department of Labor, Civil Rights Center (dol.gov/crc).
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਕਲ
ਰੋ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ CRC (ਉੱਪਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਪਤਾ ਦੇਖਰੋ) ਕਲ
ਰੋ
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ
ਅੰ ਵਤਮ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨੋਵਿਸ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਾਂ 90 ਵਦਨ ਨਾ ਲਘ
ੰ ਗਏ ਹਣ
ਰੋ ਿਾਂ ਿਰੋ ਿੀ ਿਲਦੀ ਹਰੋਿੇ।
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ੰ
ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਅੰ ਵਤਮ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨੋਵਿਸ ਨਹੀਂ ਵਦਦਾ,
ੰ
ਰੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਤਾਂ CRC ਕਲ
ੋ
ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ 90-ਵਦਨ ਦੀ
ਉਸ ਨਵਿਸ
ਨੰ ੂ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ੰ
ਰੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਕਲ
ਰੋ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ
ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
(ਹਰ
ੰ
ਰੋ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।
ਬਾਅਦ 120 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ)
CRC ਕਲ
ੰ
ਿੇਕਰ ਪ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਅੰ ਵਤਮ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨੋਵਿਸ ਨਹੀਂ ਵਦਦਾ,
ੰ ਸ਼ਿ ਹ,ਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CRC ਕਲ
ਰੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ਰੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਵਤਮ
ੰ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਾਂ ਹੱਲ ਤੋਂ ਅਸਤੁ
ੋ
ਰੋ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੰ
ਰੋ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ
ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨਵਿਸ
ਪ੍ਾਪਤ ਹਣ
CRC ਕਲ
ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।

EDD ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-866-490-8879 (ਿੌਇਸ) 'ਤੇ ਫ਼ਨ
ਰੋ ਕਰ ਕੇ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ, ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਿਕਪਲਕ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ਰੋ ਹੈ। TTY ਿਰਤੋਂਕਾਰ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 'ਤੇ California Relay Service ਨੰ ੂ ਫ਼ਰੋਨ ਕਰ।ਰੋ
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