
 
Дискримінація одержувача федеральної фінансової допомоги з таких підстав є протизаконною: 

• проти будь-якої особи в США за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі (включаючи вагітність, пологи і пов'язані з ними 
медичні умови, статеві стереотипи, статус трансгендера і гендерну ідентичність), національного походження (включаючи 
обмежене знання англійської мови), віку, інвалідності, політичної приналежності або переконань, або, 

• проти будь-якого бенефіціара, заявника або учасника програм, які отримують фінансову допомогу відповідно до розділу I 
Закону про інновації та можливості трудових ресурсів, на підставі статусу громадянства або участі в будь-якій програмі або 
діяльності, що фінансується в рамках Розділу I WIOA. 
 

Одержувач не повинен допускати дискримінації в будь-якій з наступних областей: 

• прийняття рішення про те, хто буде допущений або отримає доступ до будь-якої програми або діяльності, що фінансується 
в рамках Розділу I WIOA; 

• надання можливостей або поводження з будь-якою особою щодо такої програми чи діяльності; або 

• прийняття рішень про працевлаштування в рамках управління або у зв'язку з такою програмою або діяльністю. 
 

Одержувачі федеральної фінансової допомоги повинні вживати розумних заходів для того, щоб спілкування з людьми з 
обмеженими можливостями було таким же ефективним, як і спілкування з іншими людьми. Це означає, що за запитом і безоплатно 
для людини одержувачі зобов'язані надавати відповідні допоміжні засоби та послуги визнаним особам з обмеженими 
можливостями. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ЗІТКНУЛИСЯ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ 
 

Якщо ви вважаєте, що зазнали дискримінації в рамках програми або діяльності, що фінансується в рамках Розділу I WIOA, ви 
можете подати скаргу протягом 180 днів з дати передбачуваного порушення або 

Даніел Сміт (Danielle Smith), співробітник з питань рівних можливостей на території штату 
Департамент вищої освіти та підготовки трудових ресурсів штату Міссурі-Управління з підготовки трудових ресурсів 

301 W. High Street 
PO Box 1087 

Jefferson City, MO 65102 
danielle.smith@dhewd.mo.gov 

Тел: (573) 751-2428 | Факс: (573) 751-4088 
Служба комутованих повідомлень штату Міссурі за номером 711 

 
Директор, Центр громадянських прав (CRC), Міністерство праці США, 200 Constitution Avenue NW., Room N-4123, Washington, DC 

20210 або в електронному вигляді на сайті CRC за адресою www.dol.gov/crc. 
 
Якщо ви подали скаргу одержувачу, ви повинні дочекатися або письмового повідомлення про остаточне рішення, або закінчення 90 
днів (залежно від того, що настане раніше), перш ніж подавати скаргу в Центр громадянських прав (див. адресу вище). 
 
Якщо одержувач не направить вам письмове повідомлення про остаточне рішення протягом 90 днів із дня подання вами скарги, ви 
можете подати скаргу в CRC до отримання такого повідомлення. Однак ви повинні подати скаргу в CRC протягом 30 днів після 
закінчення 90-денного терміну (іншими словами, протягом 120 днів після дня, коли ви подали скаргу одержувачу). 
 
Якщо одержувач надасть вам письмове повідомлення про остаточне рішення за вашою скаргою, але ви не задоволені рішенням 
або постановою, ви можете подати скаргу в CRC. Ви повинні подати скаргу до CRC протягом 30 днів з дати отримання повідомлення 
про остаточне рішення. 
                 
Агентство округу / місцевий співробітник з питань рівних можливостей: 
 

Ім’я: ____________________________________ 
Адреса: _________________________________ 
Телефон: ________________________________ 
 

 

Щоб дізнатися більше про подання скарги, відвідайте 
jobs.mo.gov/equalopportunity 

 
Роботодавець/Програма рівних можливостей 

 
Допоміжні засоби та послуги надаються особам з обмеженими можливостями 

за запитом. 
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