
 دفتر     پراختيا  اک دو  ي کار   د  ميسوري   د 
م    قانون   د  فرصت  مساوي   دی  ح

 
 

  مذهب،  رنګ،  نژاد،  د  وړاندې،  په  هرچا  د  کې  اياالتو  متحده  په :دی الفخ قانون  د  مخې له  دليلونو الندې د  تبعيض  وړاندې په نکيوکو سه التر دې د  مرستو فدرالي د 
ون  ميندوارۍ،  د(  جنسيت  ايپونه،جنسي   ،ون   په  شرايطو  طبي  اړوندو   اوزي يريو ليسي ژبه د محدود  (   اصل  ملي   )،هويت  جنسي  او   حالت،   جنسيت  د  س مهارت   په ان
ون او  سياسي  ،معلوليت   عمر، ، ) په     عقيده  يا  ت

تونکي،  اخيستونکي،  ه   هر  د   • ت   I  سرليک د   يا  غو  برخه   کې  برنامو  شوي  مرسته   مالي  په   الندې  قانون د    فرصت   کار   د   او  نو
رام   کوم  نوم   په  I  عنوان   WIOA  د   يا  وضعيت   تابعيت   انفرادي  د   وړاندې، پر  اخيستونکي  .بنس   پر  ون   د   کې  فعاليت   يا  پرو

 

 :شي ونه   تبعيض کې  برخو الندې په  بايد سره نکيوکو السه تر د 
ه  .ومومي  السرسی  يا  شي  شامل   ته  فعاليت  شوي  تمويل  يا  ېبرنام   -  سرليک   WIOA  د  به  وک  چې  کول  پريک

رام   داسې  د   • او  په   فعاليت   يا  پرو  يا  کول  چلند   يا  برابرول  فرصت   د   سره  چا  هر  د   ت
رام  داسې  د  يا کې  دفتر  په  او  په فعاليت يا پرو ې کارموندنې د  ت  .کول  پريک

 

ي امونه پورته  معقول بايد  نکيوکو السه تر مرستو فدرالي د  و ډاډ  ک ي ترالسه  تر   اغيزمنه   ير  په   اړيکو د   سره نورو  سره اړيکه د  خلکو معلوليت لرونکو  چې د  ک
تنې  د  چې  دي اړ  نکيوکو  ترالسه   چې  ده  مانا  پدې  دا  .ده ت مرسته  مناسبه   ته   خلکو   لرونکو معلوليت په شرايطور  برابرو    سم   سره  غو   پرته ، مالت او له ل

ي  چمتو   خدمتونه  .ک
 

ئ   بايد   ه  ی   تجربه  تبعيض   تاسو  چې   لرئ  باور  تاسو  که  وک  دی؟   ک
رام   grant  I  سرليک  WIOA  د   سره  تاسو  چې  کوئ  فکر  تاسو  که  ونې  شوي  ادعا  د   شئ  کولی  تاسو  دی،  شوی  تبعيض   الندې  فعاليت  يا  پرو  د په اړه  سرغ

و  180 ئ  درج  شکايت   سره  ېيوله    خه پتو    الندې  د  کېپه ل    ور  :ک
 

  Danielle Smith  ،  مسوول   فرصتونو   مساوي  دولتي د 
 

Street  High  W.  و او کار پراختيا رياست  PO1087 بکس  301د کار پراختيا دفتر   -د ميسوري د لوړو زده ک
ار،  MO 65102 danielle.smith@dhewd.mo.govجيفرسن 

 تليفون: )573( 751-2428 | فکس : )573( 4088-751
 خدمتونه   ريل  ميسوري  د  کې  711  په 

 

 N-4123,  Room NW.,  Avenue  Constitution  200  وزارت،  کار د   اياالتو  متحده  د   ،) CRC(   مدير مرکز  حقونو   مدني  د 
20210  DC  Washington,  نايی په  يا ه  بري ې ويب  CRC  د  تو ه  .www.dol.gov/crc  پا پتې له الرې په مستقيم تو

ئ.  مراجعه وک
 

ئ  انتظار  پورې  هغه   تر  بايد  تاسو  نو   واستوئ،  ته   نکيوکو  السه تر  شکايت   خپل  تاسو  که   يا   صادروي،  خبرتيا  اقدام   وروستي  د   نکیوکو  السه تر  چې  وک
و   90 تر  ئ  پورته(  دمخه ثبتولو  د  قضيې د ته   مرکز  حقونو  مدني  د  ) دمخه يو  هر( پورې  ور  ).پتو ته مراجعه وک

 

و  90  په   ثبتولو  شکايت د   خپل  تاسو ته د   کوونکی  السه تر  چيرې  که  ي،  خبرتيا  تاسو ته د وروستي اقدام   کې دننه   ور   سره  CRC  د  دمخه  کولو   ترالسه  خبرتيا شئ د دې   تاسو کولی  نه درک
ئ درج  شکايت و  90 د  شکايت CRC د   خپل بايد تاسو هرصورت،  په .ک و  30 تر خه ور ئ  ثبت   کې په ل   ور و  120  د  عبارت، بل  په(   ک ې  هغې  د  دننه  ور   په   ور

ی  ثبت   ته  نکي و کو   السهتر  شکايت  خپل  تاسو  چې  کې  ترڅ  ). وي  ک
 

ي،  خبرتيا اقدام   يوروست د    اړه  په   شکايت   د   ستاسو  ته   تاسو  نکیوکو  رالسه ت   خبرتيا  ليکلي  د   چيرې  که  ر  درک ې  د   تاسو  م ه   خه   حل   يا  پريک     ته   CRC  شئ  کولی  تاسو  ياست،  ناخو
تنه واستوئ و  30  د   وروسته   کولو  ترالسه   خبرتيا  اقدام   وروستي  د   بايد   تاسو  .خپله غو ئ   ثبت   شکايت   CRC  خپل  دننه   ور   .ک

  

  

  

 
 

و  زده  لوړو  د   ميسوري   د  واک د کار   او  ک ه  پراختيا   ي  تنه   په   خلکو  لرونکو  معلوليت   د   .ده  برنامه   فرصت   مساوي   /  مارونکي   کار   د   ان     .لري  شتون  خدمتونه  الت م  او  مرستې   د   غو
 شمېرې له الرې د السرسي وړ دي.    711  د ميسوري د باور خدمتونه د
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ئ   ستاينه  شکاياتو  پروگرام   او  شکايتونو  د   وک
خه ترالسه شوي شکايتونو او  WIOAد  م لخوا چمتو شوي برخه اخيستونکو  واک سيس رامونو  مقررات هر دولت ته اړتيا لري چې د کاري  طرزالعمل    شکايتونو لپاره يو  پرو

ته  ي  رامين ی  تاسو  موندلو لپاره،  حل  د رسمي .ک ه   محلي  په   شکايت   خپل  بايد لوم ئ  ثبت   تو ي فعال   کول حل  ستونزې  د  کچه  ايزه   سيمه  په چې  ده   دا  موخه  پروسې  دېد  .ک   .ک
م  واک کاري محلي خپل د  الرې  له  بورډ  پراختيا واککاري  محلي  د  يا  مرکز  کاري محلي  خپل  د  پروسه دا   بايد تاسو  ئ پيل سره ثبتولو په  شکايت  د  سره سيس   يو تر  تاسو .ک
ئ  درج  شکايت چې  لرئ  وخت  پورې کال وي  حل  رسمي  غير  دمخه  ثبتولو  شکايت   ليکلي  د  اداره  پراختيا  کار  د  .ک ې  له  جوړجاړي  رسمي  غير  د  مدعی  که  .ه  خه  ه

ول   بايد   هغه   وي،   نه   راضي  ي   ډکه   فورمه   شکايت   عامه   WIOA  د   چې   شي   وه  .ک
 

ل  مرسته   تخنيکي  او  وخت  کافي  بايد   ته   کوونکي  شکايت ي  وړاندې  توضيحات   واضح   او  بشپ   کې  فورمه   په   شکايت  د   هغه   د   چې   شي   ورک  پاتې   کې  ليکلو  په   کوونکی  شکايت که   .ک
ي    نقل  هغه   شي  کولی   کارمندان  راشي، ي  نه   بدل   ژبه   کونکي  شکايت   د   چې  وي  محتاط  بايد   کارمندان   .خبرې  هغه   د   کې  فورمه   په ک کارمند   هغه   شي،  السه تر  شکايت   ليکلي  يو  چې  کله   .ک

ي  بياکتنه   سمدستي  بايد   کوي  ترالسه   شکايت   چې  و  وک ې  په   وي،  شوي  چمتو  معلومات   الندې  چې  وشي  بايد   پاملرنه   .شوی  بشپ  دا  چې  شي  ترالسه   ډاډ   تر ه  ان   د   شکايت  چيرې  که  تو
WIOA شوی  السه  وي  نه  کې  فورمه  شکايت  عامه. 

 

 :وي شامل  کي  الندې  بايد  کې شکايت  په 
 .پته   او   شميره   تليفون   د   نوم،   بشپ   کوونکي   شکايت   د   1.
 .پته   او  نوم   بشپ  ورکوونکي  واب   د   2.
ې)  بيان  حقايقو  د  3. ونې  چې ادعا شوې  (شمول  په د ني   .تشکيلوي سرغ

ه  مسله  دا  غواړئ  تاسو   چې  بيان  يو   اړه   په  دې  د  4.  ه،  په  مثال   د)  شي  حل  ن ئ ترالسه  ه  په  ستاسو   يا  غواړئ   يې  تاسو   چې  ه  هغه  پيژني  اداره   چيرې  که  تو   (.ک
تونکی، هر   5.  رام   د   کونکی، چمتو  خدماتو  د   کوونکی، ون   کارمند،  غو  محلي   د   شي  کولی وند  لرونکی  عالقه   بل يا  کونکی،  ترالسه  پرو

LWB  ،رامونو ونونو،  پرو ونې  د  خه   فعاليتونو  او   پاليسيو  يا  ت ي  درج  شکايت  لپاره  سرغ  .ک
 

ر  د   پته  دې  په  شکايت  خپل   شئ  کولی  تاسو  ئ   ثبت  سره   افسر  ايی  شکايتونو   د   بورډ   کار   ک

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

و کې،   60د شکايت ثبتولو په  ه حل   ييزې به د سيمه  WIOAتقويم ور ي که چيرې ستونزه د اوريدلو دمخه په غير رسمي تو خه وغواړي چې رسمي اوريدنه چمتو ک ولسوال 
ه د قناعت وړ ونه مومئ، يا که ستاسو سيمه   ييزېکه تاسو د سيمه  .شوې نه وي ي، تاسو به فرصت ولرئ چې د دولت   60په  ولسوالي  ييزه اوريدنې پريک واب ورنک و کې  ور

تنه وسپارئ و د ثبت کولو په  WIOAپه دولتي کچه،  .لخوا د بياکتنې غو و کې بشپ شي 60د غير رسمي حل او اوريدنې لپاره فرصت ته اړتيا لري تر که دولت د   .تقويم ور
ي، يا دواړه لوري د استي 60 واب ورنک و په اوږدو کې  ي، ور تنه وک تنه رسمي   خه  (DOL) متحده اياالتو د کار وزارت  د  WIOAناف غو فدرالي استيناف بايد   .کوي غو

و دننه ثبت شي 60کولو وروسته د  ترالسه د استيناف  ي  120کولو وروسته د  ترالسه به د رسمي استيناف له  DOL .تقويم ور ه وک خه وروسته وروست پريک و   DOL  .ور
ي بياکتنه کويشويو   جوړو چې د يوازې هغه شکايتونه  خه راپورته کي  .فدرالي مداخلې ته اجازه نه ورکوي پرته لدې چې رسميات تعقيب شي WIOA .طرزالعملونو 

ه  دندو   له  معاوند هغې    يا  نکیو کو   ترالسهنه شي کوالی    کارمند  هي OWD  د  :عمل   اخيستونکی   غچ  ي،   و ي،  ډارويې    ک ي، و ورته واښ  واخلي،ترې    غچ  ک   ک
يپرې    جبر ي  تبعيض   وړاندې  په   چا  د   يا  وک ی  درج  شکايت   تبعيض   ې د له وړاند  دوی  چې  که   وک ون او يا پرته له دې د تبعيض اړوند شکايت  دی  ک  په رسيدنه کې يې 

ی.   ک
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 نوم/سرليک 

1-پته  

2-پته  

 تليفون/فاکس 

ناليک   بر

 Leslie Abramمسوول   EOد  

417-625-9914 

Ave.  Wall  S.  730 

Joplin, MO  64801 

LAbram@sectorready.org 



م چې که چېرې ونی چلند وشي زه حق لرم چې لخوا زما سره د مالي مرستې او فعاليتونو په برخه کې  WIOAد   ما دا فورمه ولوستله او پوهې د  دوه 
م.  تبعيض او يا پالن شوي عمل په اړه شکايت وک

 کول تاييدوم    ترالسه   کاپيد    خبرتياود   حقونو الندې  د زه 
 

 د مساوي فرصت خبرتيا او ستاينه   1.
رام WIOA  د  2.  ستاينه  اوخبرتيا     شکايتونو  د  پرو

 
ه                 نې

 

دي    معلومات په الندې ژبه يا چوکاټ کې وړاندې شوي   
 

ئ   ېی  نشه   په (  ېژب   ې نور  ي هسپانيای    يانگليس    ) ک
 
 

ئ  نشه په( يمپلي  بديل   ) يې ک
 

ه   سمه   سره   کولو  چک  په  بکس   الندې   د   وسپارئ،   لپاره   السليک   د   چې  دې   له   مخکې   :يادونه  کارکونکو   د [  ه   په   کر ئ،  ن  ]مناسب   لپاره   شخص   د   ک
 
 

 نوم   کوونکي  ون  د 
 

 نوم   چاپ                     السليک 
 
 

 اخيستونکی 
 

 السليک  عنوان   /نوم  چاپ  نوم   موسسی د 
 
 
 

تنه  وظيفې  د  ه   غو  وک
 
 

 نوم   چاپ                  السليک 
 
 

 نکی وکارکو                                                                                                                                                            

 نوم   چاپ                      السليک 
 

رس  چې  دی  معنی  په   اشخاصو  يا   شخص  هغه  د  نکیوکو  ون  ي  السهتر  روزنه  يا   خدمتونه،  ې،  مرستې،  خه  نکيوکو  السهتر   د  غواړي  کان  .ک
ي تمديد  الرې له  نکي وکو  ترالسه   بل  يا   والي  يا  وزارت   د ډول مستقيم په  مرستې مالي  الندې WIOA  د چې ده  اداره يوه  کوونکی  ترالسه   ترالسه   د پشمول( کي

دونکي   ناستی،  ای  هر  نکي و کو  دونکي   يا  لي  ).لي
تونکی  د    تنه کوي.  WIOA  د   ې چ  دي   اشخاص   ا ي  شخص   هغه ومارنې غو ومارنې غو خه د   تر عنوان الندې د فدرال د مالي مرستې له ترالسه کوونکي 
دې  خپل  لپاره،  معلوماتو  نورو  د  اړه  په  خدماتو  پراختيايی   دفتر  کار  د  ميسوري  د   په  معلومات  او  ايونه   اضافي   .ونيسئ   اړيکه   سره  مرکز  کار  د  ميسوري  ن

. ي لر     jobs.mo.gov يا  JOBS (5627) -728-888-1کې  شتون  
 

و   زده   لوړو   د   ميسوري  د  تنه  په  خلکو   لرونکو   معلوليت  د   .ده   برنامه  فرصت   مساوي  /  مارونکي  کار  د   رياست   پراختيا   کار  او   ک   .لري  شتون  خدمتونه  التم   او   مرستې  د   غو

 السرسي وړ دي. شمېرې له الرې د    711د ميسوري د باور وړ خدمتونو د 
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