
   تكافؤ الفرص شكاوى

بإمكان األفراد الذين يعتقدون أنھم تعرضوا لممارسة التمييز ضدھم بشأن برنامج أو نشاط تم إعداده أو تمويله من قبل 
قوانين ولوائح الحقوق المدنية التي يطبقھا  بموجب .وزارة العمل األميركية تقديم شكوى لدي مركز الحقوق المدنية

، يتعارض مع القانون ممارسة أي متلق للمساعدات المالية االتحادية من وزارة العمل للتمييز مركز الحقوق المدنية 
  :على األسس التالية

العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو ضد أي فرد في الواليات المتحدة والواليات التابعة لھا، على أساس  •
  المنشأ القومي أو السن أو اإلعاقة أو االنتماء أو المعتقد السياسي،

ضد أي مستفيد من البرامج على أساس مواطنة المستفيد أو الوضع القانوني له كأحد المھاجرين المرخص  •
يتم دعمه تھا في أي برنامج أو نشاط مشاركته أو مشارك على أساس لھم بالعمل في الواليات المتحدة، أو

  .الباب األول 1998، وفقاً لقانون استثمار قوة العمل لعام ماديًا

وفقاً للباب األول من قانون استثمار قوة العمل، ينبغي علي متلقي المساعدة المالية االتحادية عدم ممارسة التمييز في 
   :أي من المجاالت التالية

، وفقاً يتم دعمه ماديًاتحديد الشخص الذي سيصرح له أو سيسمح له بالوصول إلي أي برنامج أو نشاط  •
  لقانون استثمار قوة العمل، الباب األول؛

  توفير فرص لألشخاص المشاركين في ھذا البرنامج أو في ھذا النشاط، أو •
  مابھالبرنامج أو النشاط أو فيما يتعلق ھذا إصدار قرارات تعيين في إدارة  •

  فرصالتكافؤ ب للمطالبة كيفية تقديم شكوى .

 إلىتقديم شكوى 
مكتب تكافؤ  مسئول

متلقي  لدىالفرص 
 المساعدات المالية 

، إذا كنت تشعر بأنك قد تعرضت للتمييز بشأن مركز الحقوق المدنيةقبل تقديم الشكوى إلي
مكتب  مسئول إلى، الباب األول، فإنه بإمكانك تقديم شكوى يتم دعمه ماديًانشاط برنامج أو

مكتب تكافؤ الفرص  مسئول وسيتولى .المعين لدى متلقي المساعدات المالية تكافؤ الفرص
كما يحق لمقدم  .ليستصدر فيھا قرارالمتلقي مسئولية معالجة شكاوى التمييز التي يتلقاھا  لدى

ا من تاريخ يومً  120فترة ال تزيد عن في  مركز الحقوق المدنية إلىالشكوى تقديم شكواه
  .متلقي المساعدات الماليةلدى مكتب تكافؤ الفرص  مسئول ھا إلىتقديم

مركز إلىتقديم شكوى 
 لحقوق المدنية ا

تقديم الشكوى ، كما يجب مركز الحقوق المدنية إلىيحق لمقدم الشكوى تقديم شكواه مباشرة
يحق لمركز الحقوق  .يوماً من تاريخ حدوث التمييز المزعوم 180فترة ال تزيد عن في

  .وقت تقديم الشكوى لسبب وجيه تمديدالمدنية
أو عن طريق إكمال استمارة الشكوى ونموذج موافقة قانون  اكتابيً يمكن تقديم الشكوى

 مسئوليمكن الحصول عليھما إما من  الذينالخصوصية الخاص بمركز الحقوق المدنية،
.انظر روابط االستمارات أدناه .أو من مركز الحقوق المدنية متلقيال لدىمكتب تكافؤ الفرص
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أو البريد اإللكتروني، أو  العادي يمكن أن يقوم مقدم الشكوى بإرسال شكواه عبر البريد
 :الفاكس إلى

 
 مدير

 مركز الحقوق المدنية



 وزارة العمل األمريكية
200 Constitution Avenue, NW  

 4123غرفة رقم
Washington, DC 20210 

  6502-693 (202):الھاتف

 6516-693 (202) ::إرسال الرسائل النصية على 
 6505-693 (202) :الفاكس

  CRCExternalComplaints@dol.gov:البريد اإللكتروني

 :التاليةينبغي على مقدم الشكوى ملء استمارة الشكوى مشتملة على المعلومات 

 اسم صاحب الشكوى ومعلومات جھة االتصال الخاصة به  .1
التمييز المزعومة ومعلومات جھة ) ممارسات(الذي ارتكب ممارسة  متلقياسم ال  .2

 االتصال الخاصة به 
التمييزية المزعومة إلدراك) الممارسات(للممارسة  مزود بالتفاصيل الكافية وصف .3

 .عھا وأساس التمييز المزعومالممارسات التي ارتكبت ووقت وقو
 توقيع مقدم الشكوى، أو توقيع ممثل مقدم الشكوى المخول  .4

يجب تقديم إشعار خطي من مقدم  .يحق لمقدم الشكوى تعيين محامي أو وكيل نيابة عنه
  .الشكوى إلى مركز الحقوق المدنية لتحديد الممثل المخول

معالجة مركز الحقوق 
 المدنية للشكوى

إذا قرر مركز  .لحقوق المدنية بالبت في كافة الشكاوى الواردة وتحديد توقيتھايختص مركز ا
الحقوق المدنية بأن الشكوى المقدمة في غير محلھا، أو أن المركز ال يملك االختصاص 

في الحاالت التي ال  .لمرحلة التالية من التحقيقإلى االشكوى  دخولالقضائي، فإنه ال يتم
الشكوىتم بذل الجھد إلحالة ز الحقوق المدنية اختصاص النظر في الشكوى، ييكون لدى مرك

  .إلى الوكالة االتحادية المناسبة
 

لتسھيل  .المتعلقة بالشكوى يتم تعيين أحد محققي مركز الحقوق المدنية لجمع المعلومات
توفير معلومات أو وثائق إضافية من أجل تقصي الحقائق، قد يطلب من مقدمي الشكاوي

  .مواصلة التحقيق في الشكوى
 

 .يقوم مركز الحقوق المدنية بإخطار مقدمي الشكاوى بنتائج شكوى التمييز كتابة
االنتقام من الشخص الذي قدم شكوى ضده أو شھد عليه أو شارك بأي شكل  متلقيال يحق لل

 .المتكافئةفرص إجراء اليق أو من األشكال في إجراءات تحق
 


