
 
 

 

 

DWD  یک کارفرما و ارائھ دھنده خدمات فرصت برابر است. اگر توان یاب ھستید و در خصوص
 با سرویس رلھ ویسکانسین تماس   1-1-7این اطالعات نیاز بھ کمک دارید، لطفاً از طریق شماره  

برای درخواست اطالعات در فرمت جایگزین دیگر بھ صورت رایگان، شامل ترجمھ بھ   بگیرید.
تماس بگیرید و   9966-258-888ما، لطفاً با اداره اشتغال و کارآموزی بھ شماره  زبان ترجیحی ش

 را فشار دھید.  6شماره  
 

DET-12400-P (R.04/2022) 

 است قانون" برابر فرصت"
 

  بر متحده، ایاالت در فردی  ھر علیھ: شود قایل تبعیض زیر مبانی بر فدرال مالی ھزینھ کمک گیرنده  این کھ است قانون خالف بر
 وضعیت  جنسی، سازی  کلیشھ  مرتبط، پزشکی ھای  عارضھ و زایمان بارداری، شامل( جنسیت مذھب، پوست، رنگ نژاد، مبنای 

 از کدام ھر علیھ یا  سیاسی، عقیده یا وابستگی یا  توانی کم سن، ،)انگلیسی محدود   مھارت  شامل( اصلیت ،)جنسی ھویت و  تراجنسیتی
 ،"کار نیروی  ھای   فرصت و نوآوری  قانون" از  I"عنوان" مالی حمایت تحت ھای  برنامھ  در کنندگان شرکت یا متقاضیان نفعان، ذی 
 WIOA.از  I" عنوان" مالی حمایت تحت فعالیت یا برنامھ  گونھ ھر در فرد مشارکت یا شھروندی  وضعیت مبنای  بر

 
  تحت فعالیت یا  برنامھ در افراد پذیرش خصوص در گیری   تصمیم: شود قایل تبعیض  زیر ھای  حوزه از کدام ھیچ در  نباید گیرنده
  ھر با رفتار یا فعالیتی یا برنامھ چنین در ھا فرصت ارائھ آنھا؛ بھ افراد دسترسی خصوص  در یا WIOA از I" عنوان"  مالی حمایت
 .آن با ارتباط در یا فعالیتی یا برنامھ چنین اجرایی بخش در استخدامی  تصمیمات اتخاذ یا آنھا؛ با ارتباط در فردی 

 
 اندازه ھمان بھ یاب  توان افراد  با ارتباطات کھ کنند  تضمین تا  کنند اتخاذ را  معقولی تمھیدات باید فدرال مالی  ھزینھ کمک گیرندگان

 و  خدمات موظفند   گیرندگان افراد، درخواست صورت در کھ  معناست  بدان این .است مؤثر سایرین با ارتباطات کھ  باشد مؤثر
 .کنند  ارائھ یاب توان  صالح ذی  افراد بھ رایگان صورت بھ را متناسب کمکی تجھیزات

 
 کرد باید چھ اید، گرفتھ قرار تبعیض مورد معتقدید اگر

 
  می اید، گرفتھ  قرار تبعیض  مورد WIOA از "I عنوان"  مالی حمایت تحت  ھای  فعالیت یا ھا برنامھ  از یکی در کنید  می  فکر اگر

 :کنید تنظیم شکایت یک زیر مراجع از یک ھر نزد ادعا، مورد تخلف  تاریخ از پس روز 180 ظرف توانید
 

 محلی   سطح 
 

 EO:مأمور  نام
 :عنوان

 WDB:نام 
 WDB:نشانی 

 :تلفن
 :فکس

 :TTY/TDD-WI رلھ سرویس
 :ایمیل

 ایالت   سطح 
 

Susana Vázquez García 
Equal Opportunity Officer 

Wisconsin Department of Workforce 
Development 

Division of Employment and Training 
201 E Washington Ave, Room E 100 

PO Box 7972 
Madison, WI 53707-7972 

(608) 405-4067 
 WI  711:رلھ  طریق  از  TTY  دسترسی 

 DETEOContact@dwd.wisconsin.gov  :ایمیل 
 

 فدرال سطح
 

Director, Civil Rights Center (CRC) 
U.S. Department of Labor 

200 Constitution Avenue NW, 
Room N-4123, 

Washington, DC 20210 یا  
  وب توضیحات طبق الکترونیکی صورت بھ

 www.dol.gov/crc نشانی بھ  CRCسایت

 

 یک گیرنده کھ زمانی تا یا باید  ،)ببینید  را باال نشانی( مدنی حقوق مرکز در شکایت تنظیم از پیش  کنید، تنظیم گیرنده نزد  را خود  شکایت اگر
 .کنید   صبر) باشد  زودتر کھ کدام ھر( روز 90 شدن  سپری تا یا کند   صادر نھایی اقدام کتبی ابالغیھ

 

 از پیش توانید  می ندھد، ارائھ شما بھ را نھایی اقدام کتبی ابالغیھ گیرنده کردید، تنظیم را خود   شکایت کھ روزی از پس روز 90 ظرف اگر
 کنید  تنظیم روزه 90 سررسید  از پس روز 30 ظرف را خود  CRC شکایت باید  این، وجود  با .کنید  تنظیم CRC نزد  شکایتی ابالغیھ، این دریافت

 در نھایی اقدام کتبی  ابالغیھ یک گیرنده اگر). کردید  تنظیم گیرنده نزد  را خود   شکایت کھ روزی از پس روز 120 ظرف دیگر، عبارت بھ(
 روز 30 ظرف باید . کنید  تنظیم CRC نزد  شکایتی توانید  می باشید، ناراضی تصمیم یا رأی آن از شما اما بدھد  ارائھ شما بھ شکایتتان خصوص

 .کنید  تنظیم را خود  CRC تشکای کردید، دریافت را نھایی اقدام ابالغیھ کھ  تاریخی از پس
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