
 
 

 

 

لھي جھة عمل وتقدیم خدمات ملتزمة بمبدأ تكافؤ الفرص. ) DWDإّن إدارة تطویر القوى العاملة ( 
فإذا كنت من ذوي االحتیاجات الخاصة وتحتاج إلى مساعدة بشأن ھذه المعلومات، فیرجى االتصال بـ  

ُیرجى االتصال بقسم التوظیف والتدریب على رقم  .Wisconsin Relayللحصول على خدمة  7-1-1
 لطلب معلومات مجانیة بتنسیق بدیل، مثل الترجمة إلى  6، والضغط على رقم 888-258-9966

 .لغتك المفضلة
 

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

 

 القانون  ھو الفرص تكافؤ 
 

  على المتحدة الوالیات في شخص أي  ضد  تمییزیة أعمال ارتكابھ بسبب للقانون مخالفًا  الفیدرالیة المالیة للمساعدة المتلقي ھذا یُعتبر
 والتحول الجنسي والتنمیط الصلة ذات الطبیة والحاالت  والوالدة الحمل ذلك  في بما( الجنس أو الدین أو اللون  أو الِعرق:  التالیة األسس
  االعتقاد أو االنتماء أو اإلعاقة أو السن أو) اإلنجلیزیة للغة  المحدودة اإلجادة ذلك في بما(  القومي األصل أو) الجنسیة والھویة الجنسي

  ابتكار قانون من األول الباب بموجب المالیة المساعدة تتلقى التي البرامج في مشارك أو طلب مقدم أو مستفید  أي  ضد  أو السیاسي،
  من  األول الباب بموجب مالیًا مدعوم نشاط أو برنامج أي   في مشاركتھ أو الشخص مواطنة حالة أساس على العاملة،  القوى  وفرص

 .العاملة القوى  وفرص ابتكار قانون
 

 بموجب مالیًا مدعوم نشاط أو برنامج أي  في قبولھ سیتم َمن تحدید: التالیة المجاالت من أي  في تمییزیة أعماًال  المتلقي یرتكب أال یجب
 ألي  الفرص  إتاحة أو النشاط؛ أو البرنامج ھذا  على الحصول یمكنھ َمن  تحدید أو العاملة القوى  وفرص ابتكار قانون من  األول الباب

  توظیف قرارات اتخاذ أو النشاط؛ أو البرنامج ھذا أساس على  الشخص ھذا مع  التعامل أو  النشاط أو البرنامج ھذا في  للقبول شخص
 .النشاط أو البرنامج بھذا تتعلق أو النشاط أو البرنامج ھذا إدارة تخص

 
  مثل فّعالة اإلعاقة ذوي  األشخاص مع االتصاالت تكون أن لضمان مناسبة خطوات اتخاذ الفیدرالیة المالیة المساعدة متلقي  على یجب

  والخدمات المساعدات  تقدیم المتلقین من یُطلب  الشخص، على تكلفة وبدون طلب على بناءً  أنھ، یعني وھذا  .اآلخرین  مع االتصاالت
 .المؤھلین اإلعاقة ذوي  لألشخاص المناسبة المساِعدة

 
 للتمییز  تعرضت أنك تعتقد كنت إذا فعلھ  علیك یجب ما

 
 یمكنك العاملة، القوى  وفرص ابتكار قانون من األول  الباب بموجب مالیًا مدعوم نشاط أو برنامج في للتمییز تعرضت أنك تعتقد كنت إذا

 :یلي مما أي  طریق عن المزعوم االنتھاك تاریخ من  یوًما 180 غضون في شكوى  تقدیم
 

 المحلي   المستوى 
 

 EO:مسؤول  اسم
 :الوظیفي المسمى

 WDB:اسم 
 WDB:عنوان 
 :الھاتف
 :الفاكس

 :TTY/TDD-WI Relayخدمات 
 :اإللكتروني البرید

 الوالیة   مستوى 
 

 غارسیا   فازكیز   سوزانا 
 الفرص   تكافؤ   مسؤول 

 العاملة القوى لتطویر ویسكونسن إدارة
 والتدریب التوظیف قسم

201 E Washington Ave, Room E 100 
PO Box 7972 

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

 WI Relay  711:عبر  TTY  إلى   الوصول 
  :اإللكتروني   البرید 

DETEOContact@dwd.wisconsin.gov 
 

 الفیدرالي المستوى
 

 (CRC) المدنیة الحقوق مركز مدیر
 األمریكیة العمل وزارة

200 Constitution Avenue NW, Room 
N-4123, 

Washington, DC 20210   أو 
 على CRC موقع لتوجیھات وفقًا إلكترونیًا

 www.dol.gov/crc 

 

 أیھما( یوًما 90 مرور  حتى أو النھائي، باإلجراء مكتوبًا  إشعاًرا المتلقي یصدر حتى االنتظار علیك فیجب المتلقي،  إلى شكواك قدمت إذا
 . )أعاله  الوارد العنوان انظر( المدنیة الحقوق  مركز إلى  الشكوى  تقدیم قبل ،)أقرب

 
  إلى شكوى  تقدیم فیمكنك شكواك، فیھ قدمت الذي  الیوم من یوًما  90 غضون في النھائي باإلجراء مكتوبًا  إشعاًرا المتلقي لك یقدم لم وإذا

  من یوًما 30  غضون في المدنیة الحقوق مركز  شكوى  تقدیم علیك یجب ذلك، ومع .اإلشعار ھذا استالم قبل المدنیة الحقوق مركز
 إشعاًرا المتلقي لك قدم وإذا). المتلقي إلى شكواك فیھ قدمت الذي  الیوم بعد یوًما 120 غضون في أي (  یوًما 90 البالغ  النھائي الموعد
  ویجب. المدنیة الحقوق مركز  إلى شكوى  تقدیم یمكنك الحل، أو القرار عن راضٍ  غیر ولكنك شكواك، بشأن  النھائي باإلجراء مكتوبًا
 .النھائي اإلجراء  إشعار استالمك تاریخ من یوًما 30 غضون  في المدنیة الحقوق مركز شكوى  تقدیم علیك
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