
  یسوریکار م یرویو توسعه ن یوزارت آموزش عال
  کار ی رویدفتر توسعه ن

  قانون فرصت برابر است  هیاطالع
 
 

 خالف قانون است:  ر یز یفدرال بر اساس مبان یکننده کمک مال افتیدر نیا  ی برا ض یتبع

 

 ی هاشهیمرتبط، کل   یپزشک  طیو شرا  مان،یزا  ،ی)از جمله باردار  تیمتحده، بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس  االتیدر ا  یهر فرد  هیعل •

  ، یاسیاعتقاد س ای  یوابستگ ای ت،یسن، معلول  ،(یسی)از جمله مهارت محدود انگل   ی(، منشاء ملی جنس تیو هو ،یت یتراجنس  تیوضع ،یجنس

 ای

 

 تی، بر اساس وضعکار  ی رویو فرصت ن  یقانون نوآوراز    Iتحت عنوان  ی کمک مالی  شرکت کننده در برنامه ها  ای  یمتقاض  نفع،یهر ذ  هیعل •

 . WIOA Title Iبا  کمک مالی تیفعال ایشرکت در هر برنامه  ای ،فرد یشهروند

 

 قائل شود: ضیتبع ریز یها نهی از زم ک ی چیدر ه دینبا رندهیگ

 

 .خواهد یبه آن دسترس ایشود   یم رفتهیپذ WIOA Title I به هر برنامه یا فعالیت  یچه کس نکهیدر مورد ا یریگ میتصم •

 

 ا ی ؛یتیفعال ایبرنامه  نیدر رابطه با چن  یرفتار با هر شخص ای ،فراهم کردن فرصت ها •

 

 . یتیفعال ایبرنامه  نیدر ارتباط با چن  ایدر اداره  ی استخدام ماتیاتخاذ تصم •

 

به اندازه ارتباط    تیمعلول  یحاصل شود که ارتباطات با افراد دارا  نانیرا انجام دهند تا اطم  یاقدامات معقول   دیفدرال با  یمال  یکنندگان کمک ها  افتیدر

 ی ملزم به ارائه کمک ها و خدمات کمک  رندگانیفرد، گ  یبرا یا  نهی هز  چیبدان معناست که در صورت درخواست و بدون ه نیموثر است. ا  گرانیبا د

 هستند.  تیمعلول ی مناسب به افراد دارا
 

 کرد  دیچه با واقع شده اید ضیتبعمورد  دیاگر معتقد

 
  یکی هب یینقض ادعا  خی روز از تار 180ظرف  دیتوانیم د،یا قرار گرفته ضیمورد تبع WIOA Title I یبا کمک مال تیفعال ا یبرنامه  کیتحت  دیکنیاگر فکر م

 :دیکن تیشکا  ری از موارد ز

  ی التیبرابر ا ی افسر فرصت ها ت،یاسم لیدان
کار  یرویدفتر توسعه ن  - یسوریکار م یرویو توسعه ن یوزارت آموزش عال   

301 W. High Street  
PO Box 1087  

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

  4088-751 (573) :فاکس | 2428-751 (573) :تلفن
711 با  یسوریخدمات رله م  

 
به صورت   ا ی 20210 یس ی، واشنگتن، د N-4123 ، اتاق.NW یقانون اساس 200 ابانیمتحده، خ  االتی وزارت کار ا(،  CRC) یمرکز حقوق مدن  ر،یمد

 .www.dol.gov/crc به آدرس CRC تیمطابق با وب سا  یکیالکترون
 

روز )هر کدام زودتر( قبل    90تا    ا یصادر کند،    یکتب  ییاخطار اقدام نها   رندهیکه گ  یتا زمان  ای  دیمنتظر بمان   دیبا   د،یارسال کن  رندهیخود را نزد گ  تیاگر شکا 

 .دی( صبر کندی)به آدرس باال مراجعه کن یمرکز حقوق مدن درپرونده  لیاز تشک

 با  ه،یآن اعالم افتی قبل از در دیتوان یرا به شما ارائه نکند، م ییاقدام نها  یاخطار کتب د،یخود را ارسال کرده ا تیکه شکا  یروز از روز 90ظرف  رندهیاگر گ

CRC  تیشکا  دیحال، با  نی. با ادیکن تیشکا CRC  تیکه شکا  یروز پس از روز 120ظرف   گر،یروزه )به عبارت د 90روز پس از مهلت  30خود را ظرف 

  .دی( ثبت کندیکرد میتسل رندهیخود را نزد گ
 دی. شما با دیکن تیشکا  CRCه ب دیتوان یم د،یهست یناراض  تحلیل ا ی میدهد، اما شما از تصمشما را به شما  تیدر مورد شکا  ییاقدام نها  یاخطار کتب رندهیاگر گ

 . دیارسال کن د،یکرده ا افتی را در ییکه اخطار اقدام نها  یخیروز از تار 30خود را ظرف  CRC تیشکا 

 
 .کارفرما/برنامه فرصت برابر است  کی  ی سور ی کار م  ی و ی  و توسعه ن وزارت آموزش عایل

س است. خدمات رله م  تی معلول ی افراد دارا ی در صورت درخواست برا  امدادی ها و خدمات  کمک   .711  با  ی سور ی در دسیر
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 برنامه نارضایتی های و اتیشکاتصدیق 

 

کار ارائه  یروین ستمیکه توسط س یبرنامه از شرکت کنندگان یها یتینارضاو  اتیشکا یبرا یا هیکند که رو یرا ملزم م التیهر ا WIOA مقررات

امکان حل   ادر نظر گرفته شده است ت ندی فرآ نی. ادیثبت کن یخود را به صورت محل تیشکا دیابتدا با ،یراه حل رسم افتنی یکند. برا جاد یشود، ا یم

 یمرکز شغل  قیاز طر یا خود، یکار محل یروین ستمیخود در س تیرا با ارسال شکا ندیفرآ نیا دیسطح فراهم کند. شما با نیتر یمسئله را در محل

و    حلکار،  یروی. دفتر توسعه ندیکن تیتا شکا دیسال فرصت دار کی. شما حداکثر دیآغاز کن ،یکار محل یرویتوسعه ن  ئتیه ای یمحلتوقفی -یک

کرد تا   قیاو را تشو دیبا ست،ین  یراض یررسمیحل و فصل غ یاز تالش برا یککند. اگر شا  یم قیتشو  یکتب تیرا قبل از ثبت شکا یررسمیفصل غ

 .کند لیرا تکم WIOA یعموم تیفرم شکا

 

  سد،ی نتواند بنو یخود داده شود. اگر شاک تیکامل و واضح در فرم شکا کتبی حاتیارائه توض یبرا یکاف یفرصت و کمک فن دیبا یبه شاک

  یکتب تیشکا کیکه  یندهند. هنگام رییرا تغ یمراقب باشند که زبان شاک دیکنند. کارکنان با یسیفرم رونو یسخنان او را رو توانندیکارکنان م

مراقب بود که   دیحاصل شود، با نانیکند تا از کامل بودن آن اطم یفوراً آن را بررس د یبا کندیم  افتیرا در تیکه شکا  یکارمند شود،ی م افتیدر

 .نشده باشد افتیدر WIOA یعموم تیدر فرم شکا تیارائه شده است، به خصوص اگر شکا ریاطالعات ز

 

 باشد  ریشامل موارد ز دیبا تیشکا

 

  کننده؛  تینام کامل، شماره تلفن و آدرس شخص شکا .1
  نام کامل و آدرس پاسخ دهنده؛  .2
  دهد.  یم لیرا تشک( ادعا شده ی( که نقض)هاخیتار شامل) قیحقا شرح .3
 ای فتدیاتفاق ب دیآنچه را که دوست دار پی ببرد که حق با شماست، حل و فصل موضوع )مثالً اگر آژانس دلخواه خود برای  درباره نحوه شرحی .4

 (. را بیان کنید دیکن افتیدر

بر نقض  یمبن ی ت یشکا توانندی م نفعیذ یهاطرف ریسا ایبرنامه،  کنندهافتی دهنده خدمات، درکننده، ارائه کارمند، شرکت   ،یهر متقاض .5

 ارائه کنند. یمحل LWB  WIOA یهاتیو فعال هایمشخط  ایها نامه ها، توافقبرنامه
 

 تحویل دهید آدرس  ن یدر ا یکار محل یروین ئتیه اتیافسر شکا ه خود را ب تیشکا دیتوان یشما م
 
 

 

 عنوان/نام 

 

 1 ی نشان

 

 2 آدرس 

 

 / فکس  تلفن

 

 ک یالکترون پست
 

 

  خواهدی م  یز منطقه محلا WIOA،  حل نشده باشد یرسم  ری که مشکل قبل از جلسه به طور غ ی در صورت ت،ی شکا میپس از تسل یمیروز تقو  60در عرض 

  دهد،ی به شما پاسخ نم  شدهن ییروز تع 60در   یاگر منطقه محل ای د،یدانی نم بخشت ی را رضا یاستماع محل  می استماع ارائه کند. اگر تصم یجلسه رسم کیکه 

و   یررسمی حل و فصل غ یبرا  یبه فرصت WIOA  الت،ی. در سطح ادیارسال کن التیتوسط ا یبررس یبرا  یداشت که درخواست دی فرصت را خواه نیا

بخواهد درخواست   نی از طرف کیهر   ایروز پاسخ ندهد،  60ظرف   التیشود. اگر ا لی پرونده تکم لی پس از تشک یمی روز تقو 60دارد که ظرف   ازیاستماع ن

  60ظرف   دی فدرال با دنظریدهد. درخواست تجد یرا م (DOL) متحده االتیبه وزارت کار ا  ینظر رسم دیاجازه درخواست تجد WIOA نظر کند، دیتجد

را   یینها میتصم یرسم دنظریدرخواست تجد افتیروز پس از در 120حداکثر  DOL .شودایجاد   نظر دی تجدامکان  میتصم افتیپس از در یمیروز تقو

  هیکه رو یزمان اجازه مداخله فدرال را تا  WIOA .کند یم یشده را بررس نییتع یها  هیاز رو یناش نارضایتی هایو   اتیفقط شکا DOL .گرفتخواهد 

 .دهد یدنبال نشده باشد، نم یرسم

 

به   ایارائه کرده است  ضیتبع تیشکا که را  ی فرد چیتواند ه ی نم OWDی ثانویه گیرنده  ای رنده یکارمند، گ چی: هانهی جو یاقدام تالف

 .قائل شود ضیتبعجوید و یا   ی تالف ایکند اجبار  د،ی، تهدمرعوباخراج،   ، شرکت داشته است ضیتبع تیشکا یدر بررس گرید ینحو
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، حق دارم  نقض شده است WIOA Title I یکمک مال تیفعال  ایکه اگر احساس کنم که حقوقم توسط برنامه  کنمی ام و درک مفرم را خوانده  نیمن ا 

 یا سیستماتیک تسلیم کنم. ضی تبع تیشکا

 

 __________________تاریخ  کنم یم د ییرا تا  ریحقوق ز  هیاز اعالم یینسخه ها افتیمن در

 

  تاییدیهبرابر و  یفرصت ها هیاعالم .1

 تاییدیهو  WIOAبرنامه  نارضایتیو  تیشکا هیاعالم .2

  

 ارائه شده است ر یاطالعات به زبان/قالب ز نیا

 

 (ذکر کنید) زبان دیگری اسپانیایی  انگلیسی 

 

نیگزیجا قالب  (ذکر کنید) 

 

 « دیمتناسب با فرد، مشخص کن ر،یکادر ز  کیرا با عالمت زدن  حیامضا، خط صح  یکارکنان: قبل از ارائه برا توجه  »
 
 
 

 

 نام شرکت کننده 
 

 امضا نام 
 

 

 گیرنده 
 

 امضا عنوان/نام نام سازمان 
 
 
 
 

استخدام ی متقاض  
 

 امضا  نام 
 

 

 کارمند 
 

 امضا نام 

 

 .در نظر گرفته است  رندهیگ کیآموزش از  ایخدمات  ا، یکمک، مزا افتیدر یاست که کنگره برا یافراد ا یفرد   یبه معناشرکت کننده 
 

ً ی مستق WIOAیک از  تحت عنوان یمال  یهاکه کمک  شودی گفته م   یبه نهاد رندهیگ   ن،ی )شامل هر جانش  یگرید رندهی گ ایفرماندار  قیاز طر  ایاز وزارت   ما

 .شودی داده م میبه آن تعم( رندهیگ  الیه یکمنتقل  ای گماشته
 

 .کنند یدرخواست استخدام م WIOA یک فدرال تحت عنوان یکننده کمک مال افتیدر  نزداست که  یافراد ایشخص  یبه معنا استخدام ی متقاض
 

  ا ی jobs.mo.gov در . مکان ها و اطالعات اضاف  دیی  خود تماس بگ ک یدر نزد یسور یبا مرکز کار م  ، یسور یکار دفیر م  یو ی  در مورد خدمات توسعه ن شیر یاطالعات ب یبرا
 .موجود است 18887285627

 
س   تیمعلول یافراد دارا یدر صورت درخواست برا امدادیفرصت برابر است. کمک ها و خدمات  یکارفرما/برنامه  کی یسور یکار م  یو ی  و توسعه ن وزارت آموزش عایل در دسیر

711 با  یسور یاست. خدمات رله م
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