
 
 

 

 

DWD ېلرئ او د د  تیوبیکھ تاسو مع .ید یاو خدمت چمتو کونک یمارونکګمساوي فرصت  وی 
  لیاډ  1-1-7خدمت لپاره  یلیر  سکونسنید و ئړلرئ، مھرباني وک  ایت ړتھ ا  ېمعلوماتو لپاره مرست

 6او   سئیون  کھړیا 9966-258-888سره پھ  ګېانڅ  ېد استخدام او روزن ئړمھرباني وک  .ئړ ک
تھ د  ېژب ښېستاسو د خو ېشکل ک لیپھ بد ئړوک  تنھښمعلوماتو غو اړید و وڅ تر ئړ فشار ورک

 . ونګډپھ  ړېژبا
 

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

 

 دی  قانون فرصت مساوي
 

 ھر د کې  ایاالتو متحده پھ: وکړي  تبعیض کې  اساساتو الندې  پھ چې دی  خالف قانون د لپاره کونکي ترالسھ مرستې مالي فدرالي د دا
 د سټیریوټایپنګ،  جنسیت د شمول، پھ شرایطو  طبي اړوندو او  زیږون، امیندوارۍ، د( جنسیت مذھب، رنګ، نژاد، د وړاندې، پھ فرد
 کوم د یا، باور،  یا تړاو سیاسي  یا معیوبیت، عمر،  ،)شمول  پھ مھارت انګلیسي محدود د(  اصل ملي ،)پیژندنھ  جنسیت  او جنس، لیږد
  او نوښت د ځواک کاري  د چې اخیستونکي برخھ کې پروګرامونو پھ یا ورکوونکي، غوښتنلیک د وړاندې، پھ اخیستونکي ګټھ

  یا برنامھ شوي  مرستې مالي  – Iعنوان WIOA د یا وضعیت  تابعیت د فرد د کوي، مرستھ   مالي الندې  سرلیک I قانون فرصت
 .پراساس اخیستنې برخھ کې فعالیت

 
 شوي  مرستھ مالي  – I سرلیک WIOA د بھ څوک چې کول پریکړه: کړي  ونھ تبعیض کې برخو الندې  پھ باید کوونکی ترالسھ
 پھ یا درملنھ؛ یا برابرول، فرصتونو د سره چا د  اړه پھ فعالیت یا  پروګرام داسې د ولري؛ السرسی یا ، شي داخل تھ فعالیت یا برنامھ
 .کې اړیکھ پھ سره فعالیت یا  پروګرام داسې د یا کول، پریکړې  کارموندنې د کې اداره

 
 سره اشخاصو لرونکو معلولیت د چې کړي  ترالسھ ډاډ ترڅو کړي  پورتھ ګامونھ  معقول  باید کونکي ترالسھ مرستې  مالي فدرالي د

 ترالسھ پرتھ، لګښت پھ فرد  د او کې صورت پھ غوښتنې  د چې، ده مانا پدې  دا .دي  اغیزمنې څیر پھ اړیکو د سره نورو  د اړیکې
 .کړي  چمتو خدمات او مرستې  مرستندویھ مناسبھ تھ اشخاصو لرونکو معلولیت  وړ چې  دي  اړ کونکي

 
 لرئ  تجربھ تبعیض د تاسو چې لرئ باور تاسو کھ  وکړئ باید څھ

 
 کولی  تاسو فعالیت، یا پروګرام شوي  مرستھ مالي I یاست شوي  مخ سره تبعیض الندې  عنوان WIOA د  تاسو چې کوئ   فکر تاسو کھ

 :کړئ  درج شکایت سره یو ھر څخھ الندې  د  دننھ ورځو 180 د څخھ نیټې سرغړونې شوي  ادعا د شئ
 

 کچھ   محلي   پھ 
 
 :نوم افسر EO د

 :عنوان
 :نوم WDB د
 :پتھ WDB د

 :تلیفون
 :فاکس

TTY/TDD-WI خدمتونھ ریلي: 
 :بریښنالیک

 کچھ   پھ   دولت   د 
 

Susana Vázquez García 
 افسر   فرصت   مساوي   د 
 څانګھ پراختیا ځواک کاري د Wisconsin د
 څانګھ روزنې او کارموندنې د

201 E Washington Ave, Room E 100 
PO Box 7972 

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

 711  :السرسی  TTY  الرې  لھ  WI Relay  د 
 DETEOContact@dwd.wisconsin.gov  :بریښنالیک 

 

 کچھ  فدرالي
 

 (CRC) مرکز حقونو مدني د رییس،
 ریاست کار  د ایاالتو متحده د

200 Constitution Avenue NW, 
Room N-4123, 

 یا  20210 سي ډي واشنګټن
 ویب CRC د چې څنګھ لکھ توګھ  بریښنایی پھ

 شوی الرښود کې www.dol.gov/crc پاڼھ

 

  اقدام وروستي د کونکی ترالسھ چې وکړئ  انتظار پورې  ھغھ تر باید تاسو  نو وسپارئ، تھ کونکي ترالسھ شکایت  خپل تاسو کھ
   لیکلی
 دوسیھ تھ مرکز حقونو مدني د چې دې  لھ مخکې ،)وي   ژر چې کوم( وي  شوي  تیرې  ورځې 90 چې ھغھ تر یا صادروي  خبرتیا
 . )وګورئ  پتھ  پورتھ( وکړئ 

 
 خپل تاسو چې کړي  نھ درک کې ورځو 90 پھ  ورځې  ھغې د  خبرتیا لیکلي اړه پھ اقدام وروستي د تھ تاسو کوونکی ترالسھ چیرې  کھ

 CRC د خپل باید تاسو ھرصورت، پھ .وکړئ  شکایت تھ CRC  دمخھ کولو ترالسھ خبرتیا دې  د شئ کولی تاسو کړی،  درج شکایت
  چې وروستھ څخھ  ورځې ھغې د دننھ ورځو 120 د عبارت، بل پھ( کړئ  دننھ کې ورځو 30 څخھ نیټې نیټې ورځو  90 د شکایت

  اقدام وروستي د اړه پھ شکایت د ستاسو  تھ تاسو کوونکی ترالسھ چیرې  کھ). کړی  وړاندې  تھ کونکي ترالسھ شکایت خپل تاسو
 د  خپل باید تاسو. کړئ  درج شکایت تھ CRC  شئ کولی تاسو یاست، ناخوښھ څخھ حل یا پریکړې  د تاسو مګر درکړي، خبرتیا لیکلی
CRC کړې  ترالسھ خبرتیا اقدام وروستي د یې تاسو چې کړئ  دننھ کې ورځو 30 څخھ نیټې د شکایت. 
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