
 

Департамент вищої освіти та підготовки трудових ресурсів штату Міссурі 
Управління з підготовки трудових ресурсів 
 
Інформація про «Рівні можливості - це закон» 

 

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. 

 
Департамент вищої освіти та підготовки трудових ресурсів штату Міссурі є роботодавцем / програмою, що надає рівні можливості. 

Особам з обмеженими можливостями можуть бути надані допоміжні засоби та послуги за запитом. Служба комутованих повідомлень 

штату Міссурі за номером 711. 
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Підтвердження скарг і претензій за програмою 
Положення WIOA вимагають, щоб кожен штат встановив процедуру розгляду скарг і претензій за 

програмою, отриманих від учасників, що обслуговуються системою трудових ресурсів. Щоб досягти офіційного 
рішення, ви повинні спочатку подати свою скаргу на місцевому рівні. Цей процес покликаний забезпечити 
вирішення питання на самому місцевому рівні. Ви повинні почати процес з подання скарги до місцевої системи 
трудових ресурсів, через місцевий центр зайнятості OneStop або через місцеву раду з підготовки трудових 
ресурсів. У вас є до одного року, щоб подати скаргу. Управління з підготовки трудових ресурсів заохочує 
неформальне врегулювання до подачі письмової скарги. Якщо заявник не задоволений спробою 
неформального врегулювання, йому слід запропонувати заповнити загальний бланк скарги WIOA. 

 
Заявнику має бути надано достатньо часу та технічна допомога для надання повного та чіткого 

письмового пояснення в його формі скарги. Якщо заявник не може писати, персонал може записати його слова 
на бланку; персонал повинен стежити за тим, щоб не змінювати мову заявника. При отриманні письмової 
скарги співробітник, який приймає скаргу, повинен негайно розглянути її, щоб забезпечити повноту. Слід 
подбати про те, щоб була надана наступна інформація, особливо якщо скарга не отримана на загальному 
бланку скарги WIOA. 
 

Скарга повинна включати наступне 

 
1. Повне ім'я, номер телефону та адресу особи, яка подає скаргу; 
2. Повне ім'я та адресу відповідача; і 
3. Викладення фактів (включаючи дати), що становлять передбачуване порушення (декілька порушень). 
4. Заява про те, як би ви хотіли, щоб це питання було вирішено (наприклад, якщо агентство вирішить справу на 
вашу користь, що б ви хотіли, щоб сталося, або щоб ви отримали); 
5. Будь-який заявник, співробітник, учасник, постачальник послуг, одержувач Програми або інша зацікавлена 
сторона може подати скаргу про порушення місцевих програм WIOA, угод або політики та діяльності LWB. 
 

Ви можете подати скаргу співробітнику з розгляду скарг місцевої ради з трудових ресурсів 
за адресою: 

 
ІМ’Я/ПОСАДА: 
 
АДРЕСА1: 
 
АДРЕСА2: 
 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
 
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ: 
 
Протягом 60 календарних днів після подання скарги, WIOA вимагає, щоб місцевий підрозділ провів офіційне 
слухання, якщо питання не було вирішено неформально до слухання. Якщо ви вважаєте рішення місцевого 
слухання незадовільним, або якщо місцевий підрозділ не відповість вам протягом відведених 60 днів, у вас 
буде можливість подати запит на розгляд до штату. На рівні штату WIOA вимагає, щоб можливість 
неформального рішення і слухання була надана протягом 60 календарних днів після подачі заяви. Якщо штат 
не відповідає протягом 60 днів, або одна зі сторін хоче подати апеляцію, WIOA дозволяє подати офіційну 
апеляцію до Міністерства праці США (DOL). Федеральна апеляція повинна бути подана протягом 60 
календарних днів з моменту отримання рішення, яке оскаржується. DOL прийме остаточне рішення не пізніше 
ніж через 120 днів після отримання офіційної апеляції. DOL буде розслідувати тільки скарги і претензії, що 
виникають в рамках встановлених процедур. WIOA не допускає федерального втручання до тих пір, поки не 
буде дотримана формальна процедура. 
 
Заходи у відповідь: жоден співробітник OWD, одержувач або суб-одержувач не може звільняти, залякувати, 
мститися, загрожувати, примушувати або дискримінувати будь-яку особу через те, що ця особа подала скаргу про 
дискримінацію або іншим чином брала участь у розслідуванні скарги про дискримінацію. 
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Я прочитав(ла) цю форму і розумію, що у мене є право подати скаргу на дискримінацію або програму, якщо я 
вважаю, що мої права були порушені програмою або заходом, що фінансується в рамках Розділу I WIOA. 
 
Я підтверджую отримання копій наступного Повідомлення про права Дата_____________ 
 
1. Повідомлення та підтвердження про рівні можливості 
2. Повідомлення та підтвердження про скарги та претензії за програмою WIOA 
 
Ця інформація була надана наступною мовою / у наступному форматі 

 
□ Англійська 

 
□ Іспанська 

 
□ Інша мова (вказати) ______________________ 
□ Інший формат (вказати) ___________________ 
 

 
[Примітка персоналу: вкажіть правильний рядок, поставивши галочку в одному з полів нижче, що відповідає 
цій особі, перш ніж надати на підпис] 
 

□ Ім’я учасника ______________________________________________ 
                       Ім’я друкованими літерами 
 

________________ 
             Підпис 

□ Одержувач _______________________ 
            Назва організації 

_______________________________ 
Ім’я/посада друкованими літерами 

________________ 
              Підпис 
 

□ Кандидат на працевлаштування   __________________________________ 
                                                                             Ім’я друкованими літерами 
 

________________ 
              Підпис 

□ Працівник ______________________________________________ 
                       Ім’я друкованими літерами 

________________ 
              Підпис 

 
     
Учасник – особа або особи, які, за задумом Конгресу, повинні отримувати допомогу, пільги, послуги або навчання 
від одержувача. 
 
Одержувач – організація, якій надається фінансова допомога в рамках Розділу I WIOA, безпосередньо від 
Міністерства або через губернатора або іншого одержувача (включаючи будь-якого наступника, призначену 
особу або одержувача). 
 
Кандидат на працевлаштування – особа або особи, які подають заяву про прийом на роботу одержувачу 
федеральної фінансової допомоги в рамках Розділу I WIOA. 
 

Для отримання додаткової інформації про послуги Управління з підготовки трудових ресурсів штату Міссурі 
зверніться до найближчого до вас Центру зайнятості штату Міссурі. Місця розташування та додаткову інформацію 

можна знайти на сайті jobs.mo.gov або за телефоном 1-888-728-JOBS (5627). 
 

Департамент вищої освіти та підготовки трудових ресурсів штату Міссурі є роботодавцем / програмою, що надає 
рівні можливості. Особам з обмеженими можливостями можуть бути надані допоміжні засоби та послуги за 

запитом. Служба комутованих повідомлень штату Міссурі за номером 711. 
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