
 
 

 

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

DWD – це роботодавець з рівними можливостями та постачальник послуг. Якщо 
у вас інвалідність і вам потрібна допомога з цією інформацією, наберіть 7-1-1 для 
служби ретрансляції в Вісконсині. Зв’яжіться з відділом зайнятості та навчання за 
телефоном 888-258-9966 і натисніть 6, щоб запросити безкоштовну інформацію в 
альтернативному форматі, включаючи переклад на бажану вами мову. 

 

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ – ЦЕ ЗАКОН 
 

Дискримінація цим одержувачем федеральної фінансової допомоги на наступних підставах суперечить закону: 
щодо будь-якої особи в Сполучених Штатах за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі (включаючи вагітність, 
пологи й пов’язані стани здоров’я, статеві стереотипи, статус трансгендера і гендерну ідентичність), національного 
походження (включаючи обмежене володіння англійською мовою), віку, інвалідності, політичної приналежності 
або переконань, або щодо будь-якого бенефіціара, заявника або учасника програм, яким надається фінансова 
підтримка відповідно до Розділу I Закону про трудові інновації та можливості (WIOA) на підставі статусу 
громадянина або участі у будь-якій програмі або діяльності, що отримує фінансову підтримку відповідно до 
Розділу I WIOA. 
 

Одержувач зобов’язується не дискримінувати в жодній з наступних областей: ухвалення рішення про те, хто буде 
прийнятий або отримає доступ до будь-якої програми або діяльності, що реалізується за фінансової підтримки 
Розділу I WIOA; надання можливостей або поводження з будь-якою особою у зв’язку з такою програмою чи 
діяльністю; або прийняття рішень щодо працевлаштування в управлінні або у зв’язку з такою програмою чи 
діяльністю. 
 

Одержувачі федеральної фінансової допомоги зобов’язуються вживати розумні заходи для забезпечення того, 
щоб спілкування з людьми з обмеженими можливостями було настільки ж ефективним, як і з іншими. Це означає, 
що одержувачі зобов’язані надавати відповідні допоміжні засоби та послуги особам з інвалідністю, які 
відповідають критерієм, за запитом і безоплатно. 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ЗІТКНУЛИСЯ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ 
 

Якщо ви вважаєте, що зазнали дискримінації в рамках програми або діяльності, що фінансується Розділом I WIOA, 
ви можете подати скаргу протягом 180 днів з дати імовірного порушення будь-яким з наступних способів: 
 

Місцевий рівень 
 
Ім’я співробітника із забезпечення 
рівних можливостей: 
Посада: 
Ім’я WDB: 
Адреса WDB: 
Телефон: 
Факс: 
Послуги ретрансляції TTY/TDD-WI: 
Електронна пошта: 

Державний рівень 
 
Сюзана Васкес Гарсія 
Співробітник із забезпечення рівних 
можливостей 
Вісконсинський департамент розвитку 
трудових ресурсів 
Відділ зайнятості та професійної 
підготовки 
201 Іст Вашингтон Авеню, кімната E 100 
Поштова скринька 7972 
Медісон, штат Вісконсин 53707-7972 
(608) 405-4067 
TTY доступ через WI ретранслятор: 711 
Електронна пошта: 
DETEOContact@dwd.wisconsin.gov 
 

Федеральний рівень 
 
Директор Центру громадянських 
прав (CRC) 
Міністерство праці США 
200 Констіт’юшн Авеню Норт Вест, 
кімната N-4123, 
Вашингтон, округ Колумбія, 20210 
або в електронному вигляді, як 
зазначено на веб-сайті CRC за 
адресою www.dol.gov/crc  

 

Якщо ви подаєте скаргу одержувачу, ви повинні почекати, поки одержувач не надасть письмове повідомлення 
про остаточні дії, або доки не пройде 90 днів (залежно від того, що настане раніше), перш ніж подавати скаргу в 
Центр цивільних прав (див. адресу вище).  
 

Якщо одержувач не надасть вам письмове повідомлення про остаточні дії протягом 90 днів з дня подання вами 
скарги, ви можете подати скаргу в CRC до отримання цього повідомлення. Однак ви повинні подати свою скаргу 
CRC протягом 30 днів після 90-денного терміну (іншими словами, протягом 120 днів після дня, коли ви подали 
скаргу одержувачу). Якщо одержувач дійсно надасть вам письмове повідомлення про остаточні дії по вашій 
скарзі, але ви не задоволені рішенням або резолюцією, ви можете подати скаргу в CRC. Ви повинні подати свою 
скаргу CRC протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про остаточні дії.   
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