
 
 

 

 

DWD اور ہے الحق معذوری کوئی کو آپ اگر۔ ہے کننده فراہم خدمت اور آجر واال مواقع مساوی ایک 
 کے کر ڈائل 1-1-7مہربانی  برائے تو ہے، ضرورت کی مدد میں سلسلے کے معلومات اس کو آپ

 سے  ڈویژن کے تربیت اور مالزمت مہربانی برائے ۔کریں رابطہ سے سروس ریلے وسکونسن
 سمیت، ترجمہ میں زبان پسندیده کی آپ میں، شکل متبادل ایک اور کریں رابطہ پر 888-258-9966

 ۔دبائیں 6 لیے کے کرنے درخواست کی معلومات مفت
 

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

 

 ہے  قانون ہی مواقع یکساں
 

 متحده ہائے ریاست: کرے  امتیاز پر بنیادوں ذیل درج وه کہ ہے قانون خالف بات یہ لیے کے کننده وصول اس کے امداد مالی وفاقی
 متعلق سے صنف حاالت، طبی متعلقہ اور والدت، حمل،( صنف مذہب، رنگ، نسل، خالف کے فرد بھی کسی والے رہنے میں

 مہارت محدود کی انگریزی( اصل قومی ،)سمیت شناخت صنفی اور حالت، کی ہونے مخنث ، برتاؤ مطابق کے تصورات دقیانوسی
 فراہم امداد مالی تحت کے I ڻائڻل کے" ایکٹ مواقع اور ایجاد قوت افرادی" یا اعتقاد، یا وابستگی سیاسی یا معذوری، عمر، ،)سمیت
 شہریت کی فرد خالف، کے والے کرنے شرکت میں ان یا والے، دینے درخواست لیے کے ان مستفید، بھی کسی کے پروگراموں کرده

 رہی جا کی فراہم امداد مالی تحت کے I ڻائڻل WIOA جسے پر بنیاد کی شرکت میں سرگرمی یا پروگرام ایسے بھی کسی یا حیثیت کی
 ۔ہو
 

 تحت کے I ڻائڻل WIOA کسی کہ  کرنا فیصلہ یہ : کرے نہ گز ہر سلوک امتیازی میں شعبے بھی کسی سے میں ذیل درج کننده وصول
 پروگرام کے طرح اس گی؛ ہو حاصل رسائی تک اس کسے یا گا، جائے کیا داخل کسے میں سرگرمی یا پروگرام کرده فراہم امداد مالی

 انتظام کے سرگرمی یا پروگرام کے طرح اس یا کرنا؛ سلوک ساتھ کے شخص کسی سے تعلق اس یا کرنا، فراہم مواقع میں سرگرمی یا
 ۔کرنا فیصلے کے مالزمت سے تعلق کے اس یا سے، حوالہ کے

 
 افراد حامل کے معذوریوں کہ ہے الزمی کرنا اقدامات معقول خاطر کی بنانے یقینی یہ لیے کے کنندگان وصول کے امداد مالی وفاقی

 پر جانے کیے درخواست کہ، ہے یہ مطلب کا اس ۔ہوں موثر ہی جتنی مواصالت والی ہونے ساتھ کے دوسروں مواصالت ساتھ کے
 خدمات اور آالت معاون مناسب پر طور الزمی کو افراد اہل حامل کے معذوریوں کنندگان وصول بغیر، کے الگت کسی پر فرد اور

 ۔کریں فراہم
 

 کریں کیا تو ہے پڑا کرنا سامنا کا سلوک امتیازی کو آپ میں خیال کے آپ اگر
 

 کیا سلوک امتیازی ساتھ کے آپ تحت کے سرگرمی یا پروگرام کرده فراہم امداد مالی تحت کے I ڻائڻل WIOA کہ ہے لگتا کو آپ اگر
 :ہیں سکتے کرا درج شکایت پاس کے ایک کسی ذیل درج اندر کے دنوں 180 سے تاریخ کی ورزی خالف مبینہ تو ہے، گیا

 

 سطح   مقامی 
 

EO نام کا افسر: 
 :عہده

WDB نام کا: 
WDB پتہ کا: 

 :فون
 :فیکس

TTY/TDD-WI خدمات ریلے: 
 :میل ای

 سطح   ریاستی 
 

 (Susana Vázquez García)گارسیا    وازکوز   سوزانا 
 افسر   مواقع   مساوی 

 محکمہ کا ترقی کی قوت افرادی وسکونِسن
 ڈویژن کا تربیت اور مالزمت

201 E Washington Ave, Room E 100 
PO Box 7972 

Madison, WI 53707-7972 
(608) 405-4067 

WI  سے  ذریعہ   کے   ریلے  TTY  711 :رسائی   تک 
 DETEOContact@dwd.wisconsin.gov  :میل   ای 

 

 سطح وفاقی
 

 (CRC) حقوق شہری برائے مرکز ڈائریکڻر،
 مشقت و محنت محکمۂ امریکی

200 Constitution Avenue NW, 
Room N-4123, 

 یا    20210 سی ڈی واشنگڻن،
CRC سائٹ ویب www.dol.gov/crc پر 

 ۔پر طور برقی مطابق کے ہدایات  گئی دی

 

 درج شکایت پاس کے) دیکھیں اوپر پتہ( حقوق شہری برائے مرکز تو ہیں، کراتے درج شکایت اپنی یہاں کے کننده وصول آپ اگر
 کا جانے گزر دن 90 یا کرنے، جاری" ایکشن فائنل آف نوڻس" تحریری ایک کے کننده وصول آپ کہ ہے الزمی پہلے، سے کرانے
  ۔کریں انتظار

 
 نہیں" ایکشن فائنل آف نوڻس" تحریری ایک کو آپ اندر کے دنوں 90 کے دن کے کرانے درج شکایت ذریعہ کے آپ کننده وصول اگر
 CRC اپنی آپ کہ ہے الزمی تاہم، ۔ہیں سکتے کرا درج شکایت پاس کے CRC پہلے سے کرنے موصول کو نوڻس اس آپ  تو ہے، دیتا

 کرانے درج شکایت اپنی پاس کے کننده وصول میں، الفاظ دوسرے( دیں کرا درج اندر کے دنوں 30 کے الئن ڈیڈ والی دن 90 شکایت
 فیصلے آپ مگر ہے، دیتا دے" ایکشن آف نوڻس" تحریری ایک کو آپ پر شکایت کی آپ کننده وصول اگر)۔ اندر کے دنوں 120 کے

 تاریخ اس شکایت CRC اپنی آپ کہ ہے الزمی۔ ہیں سکتے کرا درج شکایت ایک پاس کے CRC آپ تو ہیں، غیرمطمئن سے تصفیہ یا
 ۔تھی ہوئی موصول" ایکشن فائنل آف نوڻس" کو آپ جب کرائیں درج اندر کے دنوں 30 کے
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