
 

 ی سوریکار م یرویو توسعھ ن یکار وزارت آموزش عال  یرویدفتر توسعھ ن
 

 فرصت برابر قانون است ھیاطالع
 

 خالف قانون است:  ریز ی فدرال بر اساس مبان یکننده کمک مال افتیدر نیا در مورد ضیتبعقائل شدن 
 
مرتبط،   یپزشک  طیو شرا مان، یزا ، ی، مذھب، جنس (از جملھ باردارپوست  متحده، بر اساس نژاد، رنگ االتیدر ا یھر فرد ھیعل •

  ای ت، ی) سن، معلولیسیانگلدر زبان (از جملھ مھارت محدود  یملخاستگاه )، یتیجنس  تی و ھو ، ی تی تراجنس تی وضع ، ی جنس یھاشھیکل
 ا ی  ، یاسیاعتقاد س  ای یوابستگ

بھ آنھا کمک   یکار از نظر مال یرویو فرصت ن یقانون نوآور Iکھ تحت عنوان  ییھاکننده در برنامھشرکت ای یمتقاض نفع، یھر ذ ھیعل •
 . WIOAبا عنوان  یت یفعال  ایمشارکت در ھر برنامھ  ایفرد   یشھروند تی شود، بر اساس وضعیم

 
 قائل شود:  ضی تبع ریھای زنھیاز زم کی چیدر ھ  دینبادریافت کننده 

 
  یبھ آن دسترس ایشود می رفتھیپذ  -ی مالمورد حمایت  تیفعال ایبرنامھ  - I WIOAھر عنوان در  یچھ کس نکھیدر مورد ا یریگمیتصم •

 خواھد داشت. 
 ا ی. یتیفعال ایبرنامھ  نیدر رابطھ با چن  یرفتار با ھر شخص ایھا فراھم کردن فرصت •
 . یتیفعال  ایبرنامھ  نیدر ارتباط با چن  ا یدر اداره   یاستخدام ھایگیری میتصم •
 

بھ اندازه   تیمعلول یحاصل شود کھ ارتباطات با افراد دارا نانیرا انجام دھند تا اطم یاقدامات معقول دیفدرال با یھای مالکنندگان کمکافتیدر
ھا  ملزم بھ ارائھ کمککنندگان دریافتفرد،  یبرا یانھیھز چیبدان معناست کھ در صورت درخواست و بدون ھ نیمؤثر است. ا گرانیارتباط با د

 ھستند. واجد شرایط  تیمعلول ی مناسب بھ افراد دارا یو خدمات کمک
 

 دنی کچھ کار  دیبااند قائل شده ضیتبع در موردتان   دباشی معتقد اگر
 

  دیتوان می ، قائل شده است   ضیتبعدر موردتان  I WIOAعنوان  یمالمورد حمایت  ھایتیفعال ای ھابرنامھی از کیکھ تحت  دیکنفکر می  اگر
 : دیکن ثبت  تی شکااز یکی از این دو طریق نقض مورد متھم بھ  خیوز از تارر 180ظرف 

 
Danielle Smith ، یالتیھای برابر اافسر فرصت 

 ی سوریکار م یرویو توسعھ ن یکار وزارت آموزش عال یرویدفتر توسعھ ن 
301 W. High Street 

PO Box 1087 
Jefferson City. MO 65102 

danielle.smith@dhewd.mo.gov 
 4088-751 (573)فکس:     2428-751 (573)تلفن: 

 711خدمات رلھ میسوری بھ شماره
 

The Director, Civil Rights Center (CRC), U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW., Room 
N-4123, Washington, DC 20210 تی سامطابق با وب یکیبھ صورت الکترون ای CRC   بھ آدرسwww.dol.gov/crc . 

 
منتظر بھ آدرس باال) ر.ک. ( یمرکز حقوق مدنثبت شکایت از طریق قبل از  دیبا  د، یارسال کناز طریق دریافت کننده  را  تانخود تیشکا اگر
 . دی) صبر کنباشد روز (ھر کدام زودتر 90تا  ایصادر کند،   یکتب ییاقدام نھا  اعالندریافت کننده تا  دیبمان

 
  افتیقبل از در دیتوانرا بھ شما ارائھ نکند، می ییاقدام نھا  یکتب اعالن د، ی اکردهثبت را  تانتیکھ شکا یروز از روز 90ظرف دریافت کننده  اگر
روزه (بھ عبارت  90روز پس از مھلت  30را ظرف  تانخود  CRC تی شکا دیحال، با  نی. با ادیکن  تان را ثبتت یشکا CRCز طریق  ا ، اعالنآن 

 . دی) ثبت کندیکرددریافت کننده ثبت طریق از را  تانتیکھ شکا  یروز پس از روز 120ظرف  گر، ید
 

  ز طریقا دیتوانمی د، یباش یناراض حلراه ای میدھد، اما شما از تصمبرا بھ شما  تانتیدر مورد شکا ییاقدام نھا یکتب اعالندریافت کننده  اگر
CRC تی شکا دی. با دیکنثبت  تی شکا CRC دیا کرده افتیرا در ییاقدام نھا  اعالنکھ ثبت کنید  یخیاز تارپس روز  30را ظرف  تانخود . 

 
  یدر صورت درخواست برا یو خدمات کمکھا کارفرما/برنامھ فرصت برابر است. کمک کی یسوریکار م  یرویو توسعھ ن یآموزش عال وزارت

 . 711 بھ شماره یسوریدر دسترس است. خدمات رلھ م تی معلول یافراد دارا
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 ھا و تأیید نارضایتی برنامھاز  اتیشکا
 
را بھ  کنندگان شده از شرکت افتیبرنامھ دراز  اتیو شکا ھانارضایتی یبرا  یاھیرو تاکند را ملزم می التیھر ا WIOA مقررات 

 نی. ا دیثبت کن یمحل در قالبرا  تانتی شکا دیابتدا با ، یحل رسمراه افتنی یکار ارائھ شود. برا یروین ستمی توسط سکھ این رویھ کند  جادیانحوی 
  یروین  ستمیدر س تانخود ت یشکا ارسال را با  ندیفرآ دیسطح فراھم کند. با  نیتریامکان حل مسئلھ را در محل ادر نظر گرفتھ شده است ت ندیفرآ

برای ثبت نارضایتی  سال  کی . شما حداکثر دیآغاز کن ، یکار محل یرو یتوسعھ ن  ئتیھ  ای یمحل  یجاکی یمرکز شغل  قیاز طر ای،  تانیکار محل
  یاز تالش برا یکند. اگر شاکمی قی تشو  یکتب تیرا قبل از ثبت شکا  یررسمیوفصل غلحانجام کار،  یروی. دفتر توسعھ ن دیفرصت دار

 کند.  لیرا تکم WIOA یعموم تی کرد تا فرم شکا قیاو را تشو  دیبا  ت، نباشد   یراض یررسمیفصل غوحل
 
 سد، ینتواند بنو  یداده شود. اگر شاک یشاک بھ تیکامل و واضح در فرم شکا حاتیارائھ توض یبرا یو کمک فن  یفرصت کاف دیبا 

  یکتب تی شکا کیکھ  یندھند. ھنگام رییرا تغ یمراقب باشند کھ زبان شاک دی کنند. کارکنان با سازیپیادهسخنان او را در فرم  توانندیکارکنان م
بایست مراقب بود   د.کنحاصل   نانیکند تا از کامل بودن آن اطم یفوراً آن را بررس ستیکند با می افتیرا در تی کھ شکا یکارمند د، شومی افتیدر

 .دریافت نشده باشد  WIOA یعموم تی فرم شکاتا اطالعات زیر حتماً ارائھ شده باشد بھ خصوص اگر شکایت تحت 
 

 باشد  ریشامل موارد ز  ستیبا نارضایتی
 
 کننده.تی. نام کامل، شماره تلفن و آدرس شخص شکا1
 کامل پاسخ دھنده. و  ی. نام و نشان2
 .دھندیم لینقض(ھا) را تشک موارد متھم بھ ) کھ ھاخی(شامل تار قیحقا انی. ب3
 ).ابدیبھ نفع شما ب دی کن افتیدر ای فتدیاتفاق ب  دیفصل موضوع (مثالً اگر آژانس آنچھ را کھ دوست دارودرباره نحوه حل یا ھیانی. ب4
بر نقض   یمبن یتیشکا توانندیم نفعیذ یھاطرف ریسا ایبرنامھ،  کنندهافتیدھنده خدمات، درکننده، ارائھکارمند، شرکت ، ی. ھر متقاض5

 کنند.ثبت  یمحل LWB یھاتیو فعال ھایمشط خ ای ھا نامھھا، توافقبرنامھ
 

 د یآدرس ثبت کن نیا بھ  یکار محل یرو ین ئتیھ اتی افسر شکاطریق  ازرا  نارضایتیتان دیتوانمی
 

 ___________________________________________________________________________   عنوان/ نام

 ___________________________________________________________________________     1 آدرس

 ___________________________________________________________________________     2 آدرس

 ___________________________________________________________________________  تلفن/فکس

 _ __________________________________________________________________________________         لیمیا

  یاز منطقھ محل WIOA  ت، ی شکاثبت پس از  یمیروز تقو 60عرض  در ، حل نشده باشد یرسمریکھ مشکل قبل از جلسھ بھ طور غ یدر صورت
  شدهنییروز تع 60در  یاگر منطقھ محل ای د، یدانینم بخشتیرا رضا  یمحلدادرسی  میتصمارائھ کند. اگر دادرسی  یجلسھ رسم کی کھ  خواھدیم

دارد  ملزم می WIOA  الت، ی . در سطح ادیارسال کن التیتوسط ا یبررس  یبرا یداشت کھ درخواست دیفرصت را خواھ نیا  دھد، یبھ شما پاسخ نم
از  کی ھر  ایروز پاسخ ندھد،   60ظرف   التیشود. اگر ا  لیپرونده تکم لیپس از تشک یمیروز تقو 60ظرف  دادرسیو  یررسمیفصل غوحلکھ 

د.  ندامی مجاز ) را DOLمتحده ( االتیبھ وزارت کار ا ینظر رسمدیدرخواست تجد ارائھ  WIOAنظر کند، دیبخواھد درخواست تجد  نیطرف
روز پس از  120حداکثر  DOLشود. ارائھ نظر دیتجدموضوع  م یتصم  افتیپس از در یمیروز تقو 60ظرف   دیفدرال با  دنظریدرخواست تجد 

ھای  ھیرومطروحھ از طریق  اتیو شکاھا در مورد نارضایتیفقط  DOL. گرفترا خواھد  یینھا میتصم یرسم دنظریدرخواست تجد  افتیدر
 .داندمجاز نمی یرسم  ھیروپیش از دنبال شدن مداخلھ فدرال را  WIOAکند.  میتحقیق شده   نییتع
 

  ضیتبع  تیآن فرد شکابھ واسطھ اینکھ را  یفرد چیتواند ھنمی OWD یفرعدریافت کننده  ای دریافت کنندهکارمند،  چی: ھانھیجوی تالف اقدام
قائل   ضی تبععلیھ ایشان  ایاجبار  د، ی تھد ، ی تالفاخراج، ارعاب،  ، شرکت داشتھ است ضی تبع تیشکا یدر بررس گرید یبھ نحو ایارائھ کرده است 

 شود.
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، حق نقض شده است یمالتحت حمایت  I WIOAعنوان  تیفعال ایکھ اگر احساس کنم حقوقم توسط برنامھ   متوجھ ھستمام و فرم را خوانده نیا من

 کنم. ثبت  یابرنامھشکایت  ای ضیتبع شکایتی در خصوص دارم 
 

 _____________ تاریخ      کنممی  د ییرا تأ  ریحقوق ز اعالنھایی از  نسخھ  افتی در من
 
 ھای برابر فرصتتأیید و اعالن . 1
 WIOAبرنامھ از   تیو شکا نارضایتی تأییدو  اعالن. 2
 
 ارائھ شده است  ریقالب زدر اطالعات بھ زبان/  نیا
 

    انگلیسی   یی ایاسپان  دی(مشخص کن گریزبان د(   ________________ 

       دی(مشخص کن نیگزیقالب جا (  ________________ 
 ]دیمتناسب با فرد، مشخص کن ر،یز ھایکادراز  ی کیرا با عالمت زدن  حیامضا، خط صح ی کارکنان: قبل از ارائھ برا یادداشت برای[

 

  کنندهنام شرکت  _________________________ ______________________________ ____ 

 امضا      چاپی  نام    

 

   دریافت کننده _____________________    ________________________    
 ______________________ 

   امضا   عنوان / چاپی نام  سازمان  نام   

 

  استخدام  یمتقاض _________________________    _____________________________ 

 امضا       چاپی نام         

   کارمند    ______________________________________     _____________________________ 

 امضا        چاپی نام        

 
 . بھ آنھا ارائھ شود کنندهدریافت کیاز ھایی  آموزش ایخدمات  ا، یمزا کھکنگره مورد ھدف است  یافراد ایفرد  یبھ معنا  کنندهشرکت

 
ً یمستق I WIOAتحت عنوان  یمال یھاکھ کمک  شودیگفتھ معنصری بھ  کنندهدریافت  یگرید  رندهیگ ایفرماندار  قی از طر ایاز وزارت  ما

 . شودیداده م می) بھ آن تعمکنندهدریافتنده شو نتقلم اینده شو واگذار ن، ی(شامل ھر جانش
 

درخواست استخدام   I WIOAفدرال تحت عنوان  یکننده کمک مالافتیدر از طریقاست کھ  یافراد  ایشخص  یبھ معنا استخدام یمتقاض
 کنند.می

 
بھ   اطالعاتسایر  ھا و. مکان دیریتماس بگ تانخود یکیدر نزد یسوریبا مرکز کار م ، یسوریکار دفتر م یرویدر مورد خدمات توسعھ ن شتریاطالعات ب یبرا

 موجود است.  JOBS (5627)-728-888-1 ای jobs.mo.gov نشانی
 

  یافراد دارا یدر صورت درخواست برا یھا و خدمات کمککارفرما/برنامھ فرصت برابر است. کمک  کی یسوریکار م یرویو توسعھ ن یآموزش عال  وزارت
 . 711 بھ شماره یسوریدر دسترس است. خدمات رلھ م تی معلول
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