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 )SEMCA(اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان 
25363 Eureka Rd., Taylor, MI 48180 

 سياسة التظلم وتقديم الشكاوى

 ،إدارتها )WDA(وكالة تطوير القوى العاملة التي تتولى المتعلقة بالبرامج  ىالعملية المناسبة لحسم الشكاوعتمد ت: خلفية
 :على طبيعة الشكوىتعتمد ي مما يلي، أل وتخضع

 )WIOA(قانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة 
 )WIAلعمل (ة اقور ستثماقانون ا

 )TANF(المساعدات المؤقتة للعائالت الفقيرة 
 )FAE&T(والتدريب  ،والتوظيف ،المساعدات الغذائية

 )باستثناء طلبات إعادة النظر(قانون التجارة 
الممولة ذات األغراض العامة  البرامج/برامج الصندوق العام لوالية ميتشجان

: التعريفات

). USDOL(ووزارة العمل األمريكية  WDAالطرف مقدم االلتماس إلى : مقدم االلتماس .أ 
. بما في ذلك العطالت واإلجازات ،تعني األيام التقويمية المتتابعة: األيام .ب 
. عني تاريخ االستالم من جانب الطرف المقصوديأو التقديم عند االستخدام فيما يتعلق بفترة زمنية، : تاريخ التقديم .ج 
 .الخدمات تلكتشمل عدم الرضا عن الخدمات المقدمة أو طريقة تقديم  :الشكاوى غير الرسمية .د 
. قدم وفقًا لهذه السياسةشكوى كتابية تُ : التظلم .ه 
. برامج ماامج أو نرمن أجل تنفيذ ب WDAالكيان الذي ينفق الجوائز المتلقاة مباشرة من : متلقي المنحة المحلي .و 
مقدمي شركاء التشمل المستفيدين الفرعيين والمقاولين الفرعيين ومقدمي الخدمات والموظفين و: األطراف المعنية .ز 

 . وغير ذلك من األطراف ذات الصلة ،ومقدمي خدمات التدريب الخدمات المتعددة
يندرج تحت هذه  الذي برنامجذلك الات من خالل يتلقى خدمفي برنامج، وللمشاركة  ◌ً هالً أ أنهفرد تم تحديد : المشارك .ح 

. السياسة
 .شكوىالشخص المقدم لل :المشتكي .ط 
 . الطرف الذي يقدم التظلم: مقدم االلتماس .ي 
 . ع لمقدم االلتماس أو الطاعنالطرف المنازِ : المدعى عليه .ك 
 .WDAتلقي منح  المستفيدون الفرعيون أو الكيانات التي تنفق المنح المتلقاة من جهات: مقدمو الخدمة .ل 

عدم الرضا عن الخدمات المقدمة أو غير الرسمية تشمل الشكاوى . رسمية وتظلماتغير شكاوى  :تنقسم الشكاوى إلى فئتين
ألي من القوانين المشار إليها صحيح النفيذ التمن حيث تشمل التظلمات الشكاوى المتعلقة بالبرنامج و. الخدمات تلكطريقة تقديم 

  .أو سياساتها على مستوى الوالية/وائحها وأو ل/، وسابقًا

I.  الشكاوى غير الرسمية -المتطلبات العامة 

الشركاء للمشاركين والمستفيدين الفرعيين والمقاولين الفرعيين ومقدمي الخدمة والموظفين و SEMCAسوف يتيح  .أ 
الشكاوى بشكل غير  معالجةصة ومقدمي خدمات التدريب واألطراف األخرى المعنية، فر مقدمي الخدمات المتعددة

أو المؤسسة المقدمة  مع الشخص حلمقدم الشكوى التوصل إلى أوًال سوف يحاول  .رسمي قبل أن تتحول إلى تظلمات
  .ضدها الشكوى
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 :1الخطوة 
للبرنامج المقدم ضده الشكوى من  متكامليحاول مقدم الشكوى التوصل إلى فصل في النزاع مع مدير البرنامج ال

جع العمالء على مناقشة مخاوفهم بشكل غير رسمي مع مدير البرنامج شيُ . طلب التحدث إلى مدير البرنامج خالل
 ،الشكوى على الفور لمعالجةيبذل مدير البرنامج ما في وسعه . لمحاولة التوصل إلى قرار غير رسمي بشأن الشكوى

 .الخطوات التالية تصف الشكوى والحل أوالتي ويُدخل مالحظات موضوعية بشأن الحالة 

  :2الخطوة  
اتحاد مجتمع جنوب : ، حينها يجري مقدم الشكوى اتصاله بمقدم الخدمة التنفيذيمعالجةفي حال عدم تلقي قرار بال

 .3500-229-734 :على الرقم) SEMCA(شرق ميتشجان 

II.  التظلمات –المتطلبات العامة 

ه السياسة وأتاحها للمشاركين والمستفيدين الفرعيين هذ) SEMCA(وضع اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  .أ 
ومقدمي خدمات التدريب  الشركاء مقدمي الخدمات المتعددةوالمقاولين الفرعيين ومقدمي الخدمة والموظفين و
التظلمات المتعلقة بقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى  لمعالجةواألطراف األخرى المعنية بغرض توفير إجراء 

، والمساعدات )TANF(، والمساعدات المؤقتة للعائالت الفقيرة )WIAلعمل (ة اقور ستثما، وا)WIOA(العاملة 
، وبرامج الصندوق العام )باستثناء طلبات إعادة النظر(، وقانون التجارة )FAE&T(الغذائية والتوظيف والتدريب 

  ).WDA(وكالة تطوير القوى العاملة البرامج الممولة ذات األغراض العامة الخاضعة إلدارة /لوالية ميتشجان

الخدمات  والشركاء مقدميقوم المشاركون والمستفيدون الفرعيون والمقاولون الفرعيون ومقدمو الخدمة والموظفون و
ومقدمو خدمات التدريب واألطراف األخرى المعنية بتوقيع المستندات التي تفيد اإلقرار بتلقي اإلجراءات  المتعددة

 .مركز الخدمات المتعددةسيتم االحتفاظ بالمستندات للمراجعة في . وتأريخها ،إتباعهالموافقة على الوارد هنا وا

بوجه عام، جميع العمليات الموضحة في هذه السياسة ميسرة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو غير ذلك من  .ب 
 .العوائق، حسب ما يقتضيه القانون

خدمات السياسة التظلم وتقديم الشكاوى في مناطق تقديم ) SEMCA(نشر اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان 
وهي ميسرة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو غير ذلك من العوائق، حسب ما يقتضيه  ،يةة والبرنامجياإلدار

 .القانون

التصرف تتبع لتوثيق التظلمات المتلقاة وطريقة /نظام تعقب) SEMCA(يقدم اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  .ج 
. بهذه السجالت للمراجعة لمدة تصل إلى ثالث سنوات) SEMCA(يحتفظ اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  .فيها

. لتقرير اإلغالق النهائي للمنحة أو العقد )WDA( تبدأ فترة االحتفاظ هذه في تاريخ قبول وكالة تطوير القوى العاملة
أو تدقيق، أو في حال بدء أي  ادعاء وات في حال الشروع في أي حالةيتم االحتفاظ بالسجالت لفترة تزيد على ثالث سن

الفصل  االنتهاء من في مثل هذه الحاالت، يتم االحتفاظ بالسجالت حتى  .دعوى تتعلق بالمنحة أو االتفاق بهذه السجالت
 .دعاءفي الدعوى أو التدقيق أو اال ئيالنها

من ذوي القدرة كبيرة ، في حال وجود عدد  أو نسبة 37.35لية، الفقرة من قانون اللوائح الفيدرا 29وفقًا للفصل رقم  .د 
المحدودة على التحدث باللغة اإلنجليزية، حينها يتم توفير إجراء الشكوى والتظلم باللغات المناسبة لهم للوفاء بمتطلبات 

حصول على المعلومات المتعلقة اللغة المناسبة لذوي القدرة المحدودة على التحدث باللغة اإلنجليزية الذين يسعون لل
 .بإجراءات الشكوى والتظلم
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III. إجراءات التظلم: 

 )SEMCA(إجراءات التظلم على مستوى اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  :1الخطوة  .أ

، )WIOA(تُعرف التظلمات بأنها انتهاكات مزعومة فيما يتعلق بقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة  .1
، والمساعدات الغذائية )TANF(، والمساعدات المؤقتة للعائالت الفقيرة )WIAلعمل (ة اقور ستثمااون قانو

وبرامج الصندوق العام ) باستثناء طلبات إعادة النظر(، وقانون التجارة )FAE&T(والتوظيف والتدريب 
 ).WDA(طوير القوى العاملة البرامج الممولة ذات األغراض العامة الخاضعة إلدارة وكالة ت/لوالية ميتشجان

. يجب تقديم التظلمات في غضون عام واحد من تاريخ الواقعة وراء تقديم التظلم .2

 :ا المعلومات التاليةوتتضمن بالقدر الممكن عمليًّ  ةكتابتُقدم جميع التظلمات  .3

 .)األطراف المقدمة للتظلم/الطرف(اسم مقدم االلتماس الكامل وعنوانه ورقم هاتفه أ. 

 .اسم المدعى عليه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه .ب

، بما في ذلك التواريخ ذات الصلة، التي تشكِّل المزعومبيان واضح وموجز بالحيثيات، على نحو  .ج
 .االنتهاكات المزعومة

 .لخاضعة للقانون المعتقد انتهاكهاالقانون أو اللوائح أو المنحة أو العقد أو االتفاقيات األخرى ا نصد. 

 .المطلوب نصافاإلهـ. 

أو  ،رفض التظلم في حال افتقاره إلى الموضوعية) SEMCA(يمكن التحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  .4
أو في حال فشل  نصافأو لم يكن هناك إمكانية لمنح إ ،همنفي حال تقرير عدم تقديم المتظلم ألمر قابل للتظلم 

المتظلم ) SEMCA(علم اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان سوف ي. المتظلم في االلتزام بهذا اإلجراء
ا من تاريخ يوًما تقويميًّ  60في غضون  أو يتم إصدار اإلشعار بأسرع ما يمكن. ابأسباب رفض التظلم كتابيًّ 

 ).WDA(إلى وكالة تطوير القوى العاملة  طعنوسوف يشمل فرصة تقديم  ،تقديم التظلم

لعمل ة اقور ستثماوا)/WIOA(نون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة بالنسبة للمظالم المتعلقة بقا .5
)WIA( يوًما من تاريخ تقديم المظلمة وسيتم إصدار قرار  30، يتم عقد جلسة استماع محلية في غضون

هذه ال تكون جلسة االستماع ضرورية في . ا من تاريخ تقديم المظلمةيوًما تقويميًّ  60بشأنها في فترة ال تتجاوز 
 .تظلمأو في حال سحب المتظلم لل تظلمالخطوة في حال البت في ال

ا إشعاًرا كتابيًّ ) SEMCA(قدم اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان يفي حال ضرورة عقد جلسة استماع، 
يجب أن يتضمن اإلشعار تاريخ جلسة االستماع ووقتها ومكان انعقادها وفرصة . لمقدم االلتماس والمدعى عليه

يوضح إشعار جلسة االستماع المسائل المقرر إصدار قرارات . ين في تقديم األدلة، بما في ذلك الشهودالطرف
 .قررةأيام قبل تاريخ جلسة االستماع الم 10ال يقل عن بما شعار اإليتم تقديم . بشأنها

 :تشمل إجراءات عقد جلسة استماع، بحد أدنى، ما يلي .6

 .مأمور جلسة استماع .أ
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 .تقديم الشهود واألدلةللكل طرف  فرصة .ب

 .شهادتهم في جلسة االستماعب دلون فرصة لكل طرف لطرح األسئلة على جميع الشهود الذين ي .ج

 .سجل جلسة االستماع .د

 .قائمة بجميع الملحقات االستداللية المقدمة في جلسة االستماع هـ

 .دل المعلومات االستداللية قبل جلسة االستماعاة لتبووفقًا لتقدير مأمور جلسة االستماع، قد تكون هناك فرص

 :يتضمن المعلومات التالية اكتابيً  اقرارً  مأمور جلسة االستماعيصدر  .7

 .)في حال انعقادها(تاريخ ووقت ومكان جلسة االستماع  .أ

 .اسم مقدم االلتماس وعنوانه .ب

 .اسم المدعى عليه وعنوانه .ج

 .لشهود الذين تم استدعاؤهم من جانب األطرافأسماء وعناوين جمع ا .د

 .المعلومات الكافية لتحديد كافة األدلة المقدمة .هـ

 .تأكيد المسائل المثارة .و

 .تحديد الحيثيات .ز

 .تحليل المسائل المتعلقة بالحيثيات .ح

 .قرار يناقش كل مسألة  ط.

 ).WDA(القوى العاملة  على القرار لدى وكالة تطوير الطعنبيان بشأن فرصة   ي.

أو في حال عدم ) تظلميوًما من تقديم ال 60(في غضون الفترة المحددة  تظلمفي حال عدم تلقي رد بشأن ال .8
 ).WDA(عليه لدى وكالة تطوير القوى العاملة الطعن رضا أي من الطرفين عن قرار، فإن هناك فرصة 

 مراجعة الوالية لقرار محلي :2الخطوة  .ب

على قرار اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان  )WDA(لدى وكالة تطوير القوى العاملة ، كتابة، طعناليمكن  .1
)SEMCA( أيام من استالم القرار السلبي  10في غضون فترة ال تتجاوز  طعنيجب تقديم ال. الخاص بالتظلم

صدر في م يل ، لكنه)تظلمم المن تقدي امً وي 60، بتعبير آخر(أيام من تاريخ استحقاق قرار  10أو  1في الخطوة 
 .1الخطوة 

اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان صادرة على مستوى التظلم ال اتعلى قرارطعون قدم جميع التُ  .2
)SEMCA (إيصال إشعار باالستالم للجهات التاليةالموثق، مع بريد بال: 
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 وكالة تطوير القوى العاملة
 المكتب التنفيذي

Workforce Development Agency 
Executive Office 

Victor Office Building, 5th Floor 
201 N. Washington Square

Lansing, MI 48913 

 :ا، المعلومات التالية، بقدر ما يمكن عمليًّ طعونتتضمن جميع ال .3

 .اسم الطاعن بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه .أ

 .اسم المدعى عليه بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه .ب

م، بما في ذلك التواريخ ذات الصلة، التي تشكِّل ومزعالنحو اليان واضح وموجز بالحيثيات، على ب .ج
 .االنتهاكات المزعومة

 .القانون أو اللوائح أو العقد أو االتفاقيات األخرى بموجب القانون الذي يُعتقد أنه تم انتهاكهنصوص  .د

 .المطلوب اإلنصاف .هـ

م إخطار كال الطرفين بأنه يجب عليهما إرسال جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى سيت :الوثائق االستداللية
 سابقًاالمذكور ) WDA(على عنوان وكالة تطوير القوى العاملة  طعنجلسة االستماع المحلية والمتعلقة بهذا ال

 15في غضون ) WDA(العاملة  يجب تقديم هذه الوثائق لوكالة تطوير القوى .تظلمللمساعدة في اتخاذ قرار بشأن ال
 .طعنيوًما من تقديم ال

أحد ) WDA(، تتخذ وكالة تطوير القوى العاملة نظر الطعنعقب  ):WDA(إجراء وكالة تطوير القوى العاملة 
 :اإلجراءات التالية

يمكن رفض التظلم الوارد في االلتماس إذا ثبت أنه يفتقر إلى الموضوعية أو  :رفض عقد جلسة استماع .1
يمكن منحه، أو إذا أخفق الطاعن في  نصافم يشر إلى المسألة محل التظلم، أو إذا لم يكن هناك إل

 10على سبيل المثال، شرط التقديم في غضون (االمتثال لإلجراءات المطبقة الواردة في هذه السياسة 
ا من يومً  60خطر الطاعن كتابة بأسرع ما يمكن أو في غضون ُي◌ُ  ).من بين شروط أخرى ،أيام

 .بسبب رفض االلتماس طعنتاريخ تقديم ال

، WIOAعلى قرار محلي متعلق بـ طعن من عقد جلسة استماع لل الً بد :عن عقد جلسة استماع عدولال .2
باتخاذ قرار بشأن المسألة بناء على السجل الذي  WDAعلى مطالبة  مًعااالتفاق طعن يجوز لطرفي ال

، يتم )WDA(اتفاق الطرفين ووكالة تطوير القوى العاملة  في حال. تم إنشاؤه على المستوى المحلي
) WDA(يجب على كال الطرفين تزويد وكالة تطوير القوى العاملة  .عن عقد جلسة استماععدول ال

تصدر وكالة تطوير القوى العاملة  .عن جلسة االستماععدول على ال ايوضح موافقتهم بتأكيد كتابي
)WDA ( ًّمع األخذ في االعتبار الوثائق  طعن،يوًما من استالم ال 60ا في غضون قراًرا نهائي

 .االستداللية المقدمة سابقًا
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المتعلق بقانون ) SEMCA(على قرار اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان للطعن  :جلسة استماع .3
 مع ذلك، ال .يتم توفير فرصة لعقد جلسة استماع ،)WIOA(االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة 

 ُذكرجلسة استماع كما عقد عن عدول أو ال طعن، مثل رفض الفي حاالت معينةد جلسة االستماع تُعق
يوًما من تقديم  30عقد جلسة استماع، فإنها تُعقد في غضون تقرر في حال  .مسبقًا في هذه السياسة

ق بقانون غير المتعلطعن بالنسبة لل .طعنال يلزم عقد جلسة االستماع في حال سحب الطاعن ال .طعنال
 . إال أنها ليست ضرورية ،، يمكن عقد جلسة استماع)WIOA(االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة 

من الطاعن والمدعى عليه إخطاًرا  كلٌّ تلقى ، يطعنعقد جلسة استماع بشأن ال تقررفي حال  :جلسة االستماع
يوضح إشعار  .يم الدليل، بما في ذلك الشهودوفرصة تقد قررةا بتاريخ وموعد ومكان جلسة االستماع المكتابيًّ 

أيام قبل  10قل عن تال خالل فترة شعار إرسال اإليتم  .جلسة االستماع المسائل المقرر إصدار قرارات بشأنها
  .تاريخ جلسة االستماع المجدول

 :تشمل إجراءات عقد جلسة استماع، بحد أدنى، ما يلي :إجراءات عقد جلسة استماع

 .جلسة استماعمأمور  .أ

 .واألدلة) مذكرة اإلحضار غير مسموح بها بموجب هذه السياسة(فرصة لكل طرف لتقديم شهود  .ب

 .فرصة لكل طرف لطرح األسئلة على جميع الشهود الذين يقدمون شهادتهم في جلسة االستماع .ج

 .االستماع سجل لجلسة االستماع وقائمة بجميع الملحقات االستداللية المقدمة في جلسة .د

 .ل المعلومات االستداللية قبل جلسة االستماعادووفقًا لتقدير مأمور جلسة االستماع، قد تكون هناك فرصة لتب

 :يشمل القرار ما يلي. طعنتقديم ال منا يوًما تقويميًّ  60تجاوز ت الخالل فترة يصدر قرار كتابي  :القرار النهائي

 .)في حال انعقادها(تاريخ ووقت ومكان جلسة االستماع  .أ
 .اسم مقدم االلتماس وعنوانه .ب
 .اسم المدعى عليه وعنوانه .ج
 .أسماء وعناوين جمع الشهود الذين تم استدعاؤهم من جانب األطراف .د

 .المعلومات الكافية لتحديد كافة األدلة المقدمة .هـ
 .تأكيد المسائل المثارة .و
 .تحديد الحيثيات .ز
 .تعلقة بالحيثياتتحليل المسائل الم .ح

 .قرار يناقش كل مسألة ط.

 مراجعة الحكومة الفيدرالية :3الخطوة  .ج

مع ذلك، إذا لم يتم إصدار قرار في الوقت المحدد، فإنه . اقراًرا نهائيًّ  واليةبشكل عام، يعتبر القرار على مستوى ال
من جانب وزارة العمل ) WIOA(عاملة المتعلق بقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى الطعن يمكن مراجعة ال

قرار متعلق بقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة ب لطرف المتأثر سلبًال يمكن). USDOL(األمريكية 
)WIOA ( لدى وزارة العمل األمريكية الطعن)USDOL ( يوًما من استالم قرار وكالة تطوير  60في غضون
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القوى العاملة )WDA(. وفقاً للفصل 20 من قانون اللوائح الفیدرالیة، الفقرة 683.610 )ج(، یجب تقدیم الطعن 
لوزارة العمل األمریكیة عن طریق برید موثق، مع طلب إیصال باالستالم للجھة التالیة: 

 وزير العمل 
 األمريكية وزارة العمل

 ASET: عناية

Secretary 
U.S. Department of Labor 

Attention: ASET 
Washington, DC 20210 

 :إلىطعن نسخة من الفي الوقت نفسه إرسال يجب 

 المسؤول اإلقليمي
 إدارة التوظيف والتدريب

 األمريكية

Regional Administrator 
Employment and Training Administration 

U.S. Department of Labor 
230 South Dearborn Street, Room 628 

Chicago, IL 60604 

 و
 ة تطوير القوى العاملةوكال

 المكتب التنفيذي

Workforce Development Agency 
Executive Office 

Victor Office Building, 5th Floor 
201 N. Washington Square

Lansing, MI 48913 

IV. أحكام خاصة 

منح ييز الخاصة ببرامج انتهاك شروط تكافؤ الفرص وعدم التمالتي تزعم في الشكاوى  تيجب الب :تكافؤ الفرص .أ 
الفيدرالية وفقًا إلرشادات سياسة عدم التمييز وتكافؤ الفرص الصادرة من جانب وكالة تطوير القوى الوالية/المنح 

 .لمرفق أا ،المرفقة هنا كدليل مرجعيو، )WDA(العاملة 

شتبه به بموجب قانون االبتكار اإلبالغ عن أي احتيال أو إساءة أو سلوك إجرامي معلوم أو يُ تم ي :السلوك اإلجرامي .ب 
وفقًا إلرشادات اإلبالغ عن الحوادث الصادر من جانب وكالة تطوير القوى ) WIOA(وإتاحة الفرص للقوى العاملة 

 ).WDA(العاملة 



:W 63 من 8 صفحة 2015-28-9    منقحة ف التظلمسياسة /االمتثال لتكافؤ الفرص/لقوى العاملةا 

فرصة العمل  توافقوفقًا لقانون  ):TANF(التسريح لصالح شخص يتلقى المساعدات المؤقتة للعائالت الفقيرة  .ج 
من  تظلم، يمكن تقديم 261.70من قانون الالئحة الفيدرالية، الفقرة  45، الالئحة 1996شخصية لعام والمسؤولية ال

عندما يكون قد تم ) 1(في أحد المناصب  الفقيرةت قتة للعائالؤلماإلعانة جانب شخص متضرر في حال تعيين متلقي ا
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد توظيف ) 2(أو  ،أي وظيفة مكافئةمن أو  نفسها من الوظيفة أي شخص آخر تسريح

شغل المنصب بشخص بالغ يتلقى المساعدات المؤقتة للعائالت يالعمل ل ةأو قام بخفض قسري لقو نظاميأي موظف 
أو  الفقيرةت قتة للعائالؤلماإلعانة متلقي ا، طرف من طرفي التظلمي وفي هذه الحالة، يمكن أل). TANF(الفقيرة 

وكالة لدى ) SEMCA(على القرار الصادر من جانب اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان عن الط ،حالموظف الُمسرَّ 
 ).WDA(تطوير القوى العاملة 

وفقًا لالئحة قانون االبتكار وإتاحة الفرص  ):WIOA(التسريح وفقًا لقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة  .د 
للقوى العاملة )WIOA( رقم 20 من قانون اللوائح الفیدرالیة 683.270 )د(، یمكن لموظف نظامي التقدم بتظلم في 

حال تم استبدالھ بمشارك خاضع لقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة )WIOA( تم توظیفھ في نشاط توظیفي 
ُمدار من خالل صنادیق خاضعة لھذا القانون. كما یمكن أیًضا لمشارك خاضع لقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى 

العاملة )WIOA( یعمل في نشاط وظیفي، التقدم بتظلم في حال تسریحھ. 

 ه. التحكیم الملزم/التفاوض الجماعي: وفقاً للمادة 20 من قانون اللوائح الفیدرالیة 683.600 )ج( )3( من لوائح قانون 
لمحلي من المنحة طريقة ، يجب أن توفر إجراءات تظلم المستفيد ا)WIOA(االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة 

للتفاوض الجماعي اتفاقية  تالتظلم إلجراء تحكيم ملزم في حال نصبتقديم دعي انتهاك معايير العمل ذي يتسمح للفرد ال
 .تغطي أطراف التظلم على ذلك

المؤقتة  لبرنامج المساعداتوالمتلقي بناًء على طبيعة التظلم، يتم التعامل مع تظلمات المتقدم  :االختصاص القضائي .و 
وفقًا إلجراءات المستفيد المحلي  )FAE&T(، والمساعدات الغذائية والتوظيف والتدريب )TANF(للعائالت الفقيرة 

. أو غير ذلك من اإلجراءات السارية) DHHS(ميتشجان والية في إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية من المنحة أو 
جهاز األمن  علقة بتوقيع عقوبات على مزايا طوابع الطعام من قبلعلى سبيل المثال، يتم التعامل مع التظلمات المت

الداخلي بالواليات المتحدة، بينما يتم التعامل مع التظلمات المتعلقة بالبرامج المدارة من خالل متلقي المنحة المحلي من 
 ).SEMCA(قبل اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان 

-Wagner بيزر -واغنر  مات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة بقانونالتظل :Wagner-Peyser بيزر -واغنر  قانون .ز 
Peyser  ها وفقًا إلجراءات التظلم الواردة في دليل خدمات التوظيف، المتوفر على نظام معلومات تمعالجيجب
 رجى الرجوع إلى دليل خدمات التوظيف للحصول على إرشادات معينة تتعلقإضافة إلى ذلك، يُ . المتعددةاإلدارة 

 ،جوراألساعات والالمتعلقة بانتهاكات صاحب العمل  :بالشكاوى المتعلقة بالعمل التي ال تتصل ببرنامج معين، مثل
 .لقوانين العمل العامة المحتملة وغير ذلك من االنتهاكات ،المزارع المهاجرينعمال وشكاوى 

 مقاول فيدرالي
 ذوو اإلعاقة المحاربون القدامى/ذوو االحتياجات الخاصة/النساء/ألقلياتا -جهة التوظيف والبرامج ذات الفرص المتكافئة 

 .يتم توفير اإليواء المعقول عند الطلب
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 )SEMCA(اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان 
 سياسة التظلم وتقديم الشكاوى

 اإلقرار والموافقة
 
 

ذه وأتاحها للمشاركين والمستفيدين سياسة التظلمات والشكاوى ه) SEMCA(وضع اتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان 
التظلمات  لمعالجةالفرعيين والمقاولين الفرعيين ومقدمي الخدمة والموظفين واألطراف األخرى المعنية بغرض توفير إجراء 

، )TANF(، والمساعدات المؤقتة للعائالت الفقيرة )WIOA(المتعلقة بقانون االبتكار وإتاحة الفرص للقوى العاملة 
، وبرامج الصندوق )باستثناء طلبات إعادة النظر(، وقانون التجارة )FAE&T(ات الغذائية والتوظيف والتدريب والمساعد

 ).WDA(البرامج الممولة ذات األغراض العامة الخاضعة إلدارة وكالة تطوير القوى العاملة /العام لوالية ميتشجان
 

 : ي، كون      أقر أنا، 
 االسم المطبوع  
 
 مستفيد فرعي �  مقاول فرعي �  مقدم خدمة �
 طرف آخر معني �   موظف �   مشارك �
 

، وأوافق )SEMCA(نسخة من سياسة الشكاوى والتظلمات الخاصة باتحاد مجتمع جنوب شرق ميتشجان وقرأت تلقيت أنني 
 .هافياإلجراءات الواردة  إتباععلى 

 
 
 
           

 التاريخ       التوقيع
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 دراليمقاول في

 ذوو اإلعاقة المحاربون القدامى/ذوو االحتياجات الخاصة/النساء/األقليات -جهة التوظيف والبرامج ذات الفرص المتكافئة 
.سيتم توفير اإليواء المعقول عند الطلب
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 الملحق أ
 دليل سياسة تكافؤ الفرص

 
 الغرض 

 
وتكافؤ الفرص المفروضة على المستفيدين من المساعدات المالية تحتوي هذه الوثيقة على متطلبات اإلدارة المتعلقة بعدم التمييز 

تم دمج السياسات واإلجراءات الواردة في هذا الدليل في . ميتشغانوالية في ) WDA(الفيدرالية من وكالة تطوير القوى العاملة 
مناطق ، والوالية هلمن خال لبيتلوضع إطار عمل ) WDA(وكالة تطوير القوى العاملة ب الخاصة )MOA( دارةاإلطرق 

أغلب متطلبات االمتثال مقتبس . تكافؤ الفرصل متطلبات التنظيمية)، والمستفيدين منها الLWIAsاستثمار قوة العمل المحلية (
من قانون  504والقسم  ،وتعديالته 1964من قانون الحقوق المدنية لعام  6من اللوائح الفيدرالية التي تعمل على تنفيذ المادة 

وغير ذلك من القوانين التي تحظر التمييز في البرامج  ،من قانون استثمار القوى العاملة 188والقسم  ،التأهيل وتعديالتهإعادة 
لضمان االمتثال  ميتشغانأخرى المعايير المعتمدة من قبل والية نصوص تعكس . واألنشطة المدعومة على المستوى الفيدرالي

للتوظيف  ميتشغان يجب على وكاالت. ا من خالل الهيئات الحكومية للواليةلكامل أو جزئيًّ لتكافؤ الفرص في البرامج الممولة با
)MWA(، محلية  ووضع سياسات وإجراءات ،وغير ذلك من المستفيدين تبني األنظمة والسياسات ،ومراكز الخدمة التابعة لها

اللتزام بهذه المتطلبات بالتمويل األولي الذي يتم منحه قد يضر عدم ا. هذا الدليلفي تعكس االمتثال لألجزاء ذات الصلة  مكتوبة
 . أو تجديده هأو استمرار، بموجب البرامج المدعومة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الوالية

 
 هذا الدليلفي البرامج المشمولة 

  
. السياسة الواردة في هذا الدليلالوالية لمتطلبات في جميع البرامج واألنشطة التي تعمل كجزء من نظام قوى العمل تخضع 

 : تشمل هذه البرامج
 

 )WIA( العمل ةاألول من قانون استثمار قو باببرامج ال •

 ) PATH(برنامج الشراكة والمحاسبة والتدريب واألمل  •

 ) خدمة التوظيف( Wagner-Peyserبيزر  – غنروا برنامج •

 ) FAE&T(برنامج المساعدات الغذائية والتوظيف والتدريب  •

 ) TAA(نامج مساعدة التوافق التجاري بر •

 
إجراءات لوضع مجموعة عامة من معايير السياسة التي تكفي ) WDA(وفقًا لهذا الدليل، اتخذت وكالة تطوير القوى العاملة 

 تلكفي . يةألحكام التنظيمية الصادرة عن كل من الهيئات الفيدرالية المانحة لتمويل القوى العاملة للوالللضمان امتثال المستفيد 
ها اختالفات تنظيمية كبرى ما بين البرامج الفيدرالية، يتم توجيه المستخدمين لالمتثال لألحكام التنظيمية فيالحاالت التي توجد 

 .المحددة لكل هيئة تقدم منحة
 

 بنية الدليل 
 

المتثال ل األساسية تطلباتمال 7إلى  1حيث تغطي األجزاء من  ،من عشرة أقسام )EOPG( يتألف دليل سياسة تكافؤ الفرص
 MWAوكاالت  ،10إلى الجزء  8من الجزء  ،األجزاء المتبقية من الدليل ضموت. لتكافؤ الفرص وااللتزامات اإلدارية
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بتكافؤ  االلتزاملمراقبة ) WDA(مع إشعار يتعلق باإلجراءات التي تتبناها وكالة تطوير القوى العاملة  ،والمستفيدين منها
 . وإجراءات اإلنفاذ ،ءات التصحيحيةواإلجرا ،الفرص

 
 التحديثات على هذا الدليل 

 
بشكل دوري بتحديث هذا الدليل إلدخال تغييرات عليه فيما يتعلق باللوائح الفيدرالية ) WDA(تقوم وكالة تطوير القوى العاملة 

وضح محددات التواريخ الموجودة في الركن ت. السياسة المتعلقة بالوالية/مراجعات على متطلبات االمتثالال يعكسأو ل/السارية و
التي إرسال إشعار بالتغييرات عبر البريد اإللكتروني يتم . السفلي األيمن من كل صفحة تاريخ سريان قسم السياسة المشار إليها

 . الفرص تكافؤب ن محليين معينين معنيينوموظفي MWAعلى سياسة تكافؤ الفرص إلى الموظفين اإلداريين التابعين لـ طرأت 
 

 المساعدة المتعلقة باالمتثال 
 

تنفيذ متطلبات االمتثال الواردة في هذا  علىأو طلبات المساعدة /يتم توجيه االستفسارات المتعلقة بمعايير سياسة تكافؤ الفرص و
 : لى العنوان التالي، إالدليل

 
State Equal Opportunity Officer  

Workforce Development Agency State of Michigan  
Victor Office Center  

201 N. Washington Square, 5th Floor  
Lansing, Michigan 48913  

 
المبرقة  يمكن إرسال الرسائل الصوتية أو اإللكترونية إلى موظف تكافؤ الفرص التابع للوالية عبر األرقام الهاتفية أو أرقام نظام

 .لموظف الوالية المحدد) WDA(المنشور من قبل وكالة تطوير القوى العاملة  وعنوان البريد اإللكتروني TTY الكاتبة
 

 الجزء األول
 تحديد موظف مختص بتكافؤ الفرص

 
 . نقل االلتزام بتحديد موظف مختص بتكافؤ الفرص: الغرض

 
ني ولتنسيق بتكافؤ الفرص كمورد ف امختصًّ  اموظفً  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب أن تحدد  :السياسة  1.0

إدارة عملية عدم التمييز بشأن جوانب استثمار قوة العمل المحلية ومسؤوليات تكافؤ الفرص لجميع برامج وكالة تطوير القوى 
المدارة من خالل االستثمار في القوى العاملة ونظام ، والواليةبتمويل من و ةفيدراليتي تحظى بمساعدات ال) WDA(العاملة 

أعلى موظف إداري في مع مباشرة ، يتعامل يجب أن يكون الموظف المحدد موظفًا عالي المستوى. دةات المتعدتقديم الخدم
 . األمور المتعلقة بتكافؤ الفرص، فيما يتصل بالجهة المستفيدة

 
  واجبات ومسؤوليات الموظف المختص بتكافؤ الفرص  1.1

 
المعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة إلدارة برنامج يجب أن يتمتع الموظف المعين ليخدم كموظف مختص بتكافؤ الفرص ب

 : بفعالية، ويجب أن يتم تكليفه على األقل بما يلي الترويج لهو MWAتكافؤ الفرص من 
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ووزارة ) WDA(مع وكالة تطوير القوى العاملة  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت العمل كجهة اتصال ل •

المدنية وغير ذلك من هيئات الحقوق المدنية األخرى ومركز الحقوق ) USDOL(العمل األمريكية 
  .التابعة للوالية/الفيدرالية

 
  .نظام القوى العاملة المحليفي  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت الخاصة بتنفيذ خطة إدارة تكافؤ الفرص  •

 
 .)MWA(للتوظيف  ميتشغانوكاالت  على مستوى/أو وضع إجراءات وسياسات داخلية و •

 
مراقبة أنشطة تكافؤ الفرص للمكاتب اإلدارية ومراكز الخدمات ووكاالت تقديم الخدمات األخرى مراجعة و •

لتي تتبناها الوكاالت غير لضمان االمتثال لألنظمة المطلوبة وتحديد ما إذا كانت السياسات والممارسات ا
  .زيةيتمي

 
الفات القائمة على العوامل الديموغرافية لها االخت تتحليل البيانات اإلحصائية لتكافؤ الفرص لتحديد ما إذا كان •

 .أهمية عملية أو إحصائية
 

لضمان  )MWA( للتوظيف ميتشغانوكاالت لشبكة مقدمي خدمات  والمساعدات الالزمة لاللتزام تدريبالتقديم  •
 )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت بأن الموظفين على دراية بإجراءات وسياسات تكافؤ الفرص الخاصة 

 . هم تطبيقهاويمكن
 

تطبيق عملية معالجة عن  ساسيةبالمسؤولية األ )MWA( للتوظيف ميتشغانوكاالت يجب تكليف مسؤول تكافؤ الفرص التابع ل
ال يتضمن هذا التكليف . ةيلوالموحدة لالبديلة، وفقًا إلجراءات شكاوى التمييز ال اتشكاوى التمييز وإجراءات حل النزاع

االلتزام أيًضا ولكن  ،فحسب )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت التمييز المقدمة لدى  مسؤولية التحقيق في شكاوى
نطاق لسياسة تكافؤ الفرص في أخرى  أو انتهاكات/أي تمييز ودعي مراجعة وحل أي شكاوى ت عند الحاجة، على ،بالمساعدة

بالتحقيق  ةواليلفي ا/دنية الفيدراليةالحقوق المإنفاذ هيئات قد تقوم ، )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت  خدماتاختصاص 
 .فيها

 
 المنحة المستفيد من مسؤوليات /)LWIAمنطقة استثمار قوة العمل المحلية (  1.2

 
ضمان شغل منصب مسؤول تكافؤ الفرص طوال الوقت وعدم تركه شاغًرا  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 

، كجزء من خطة إدارة له المحددةالواجبات مسؤول تكافؤ الفرص ؤدي بها لتي يلتوثيق الطريقة اإرساء عملية ويجب  ،عن ِعلم
 : بشكل إضافي القيام بما يلي )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على . تكافؤ الفرص
، من المهام الوظيفية المتعلقة وغير المتعلقة بتكافؤ الفرص المعينة للموظف الً إعداد مسمى وظيفي يعكس ك •

 .وحفظه
 

أو عنوانه أو رقم ) الوسائل المناسبة األخرى/الملصقات/عبر إشعار اإلنترنت(ر اسم موظف تكافؤ الفرص نش •
 .أو رقم مركز التواصل TTYالمبرقة الكاتبة /الهاتف الخاص به
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تضمين مرجع لموظف تكافؤ الفرص في جميع المواد المعلوماتية العامة ورسائل التواصل الداخلية والخارجية  •
 : )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت ضح برنامج تكافؤ الفرص الخاص بالتي تو

 
ضمان توفير إمكانية وصول الموظف للتدريب الالزم للحفاظ على الكفاءة وتنفيذ المسؤوليات المتعلقة بالوظيفة،  •

  .ةيبما في ذلك حضور التدريب المتعلق بتكافؤ الفرص المطلوب من جانب الوال
 

وضمان تلقي موظفي  ،اإلدارة والموارد وطاقم الموظفينالدعم الكافي فيما يتصل بص بتزويد موظف تكافؤ الفر •
 . الدعم التدريب المطلوب للمساعدة في أنشطة تكافؤ الفرص المحددة

 
تقديم اسم مسؤول تكافؤ الفرص ومعلومات الملف التعريفي  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب أيًضا على 

عند ) يوًما 30في غضون (أو على الفور /الطلب و عند) WDA(فرص لوكالة تطوير القوى العاملة إدارة تكافؤ ال/سؤوللم
 . في المنصبأحدهم  إعادة تعيين

 
 س لتكافؤ الفرص الوقت المكرَّ  قدارم  1.3

 
وظيفة تكافؤ تحديد وظيفة بدوام كامل لتنسيق  )MWAللتوظيف ( ميتشغانلوكاالت في إطار االلتزام بهذه السياسة، ال يلزم 

بواسطة شخص (أو هذا الدليل في  1.1 رقم السياسةمعيار في معظم الحاالت، يمكن تنفيذ المهام الواردة في اللوائح و. الفرص
 : أن األخرى طالما ،البرنامج أخرى في مهامبأو  أخرى مكلف بمهام إدارية )أشخاص

 
 .ح، مع وظائف إدارة التكافؤأو ظهور تضارب في المصال بًاتضارالمهام اإلضافية ال تسبب  •

 
 . مسؤول تكافؤ الفرص لديه القدرة على إعطاء األولوية لمسؤوليات إدارة تكافؤ الفرص وتنفيذها بإتقان •

 
إلدارة تكافؤ الفرص  من الوقت تكريسهالمطلوب أو الحد األدنى /تضارب مصالح محتمل ولحدوث  ةرقرِّ عوالم المتستند جميع ال

 . ضعتها هيئات التمويل الفيدراليةإلى المعايير التي و
 
 
 

  504تحديد مسؤوليات منسق القسم   1.4
 

، أن يعمل أيًضا كمنسق )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجوز لموظف تكافؤ الفرص وفقًا لهذه السياسة، حسبما ترى 
في . ص لألشخاص ذوي اإلعاقاتوأن يتحمل مسؤولية ضمان عدم التمييز وتوفير تكافؤ الفر ،لوكالةمن قبل اكلف مُ ال 504

 504القسم  تعيين منسق )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت حال عدم قيام موظف تكافؤ الفرص بهذا الدور، فإنه يجب على 
الشخص المعين لتنفيذ مهام بيجب تقديم إشعار . من تنفيذ المهام ذات الصلة بهذا المنصب انهنمكِّ اللذين يخبرة التدريب واليتمتع ب

 30في غضون ) WDA(ن، إلى وكالة تطوير القوى العاملة ، إذا كان مختلفًا عن موظف تكافؤ الفرص المعيَّ 504لقسم ا قمنس
 . يوًما من التعيين

 
 تأسيس مناصب ذات صلة بإدارة التكافؤ في وكاالت مقدمي الخدمات   1.5
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. تحديد موظف تكافؤ فرصبات محليين غير مطالبة أو تعمل كمقدمي خدم !ميتشجانأعمال مراكز خدمات الوكاالت التي تدير 

بتحديد جهة اتصال لتنسيق أنشطة تكافؤ منها ، مطالبة المستفيدين ا، وفق اختياره)MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجوز ل
 لخدمةووكاالت تقديم ا ،مراكز الخدمةفي ألمور المتعلقة بتكافؤ الفرص فيما يخص االفرص أو العمل كنقطة اتصال أولية 

إصدار سياسة تتعلق بالواجبات  هذه التي تتبنى طريقة اإلدارة )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على . األخرى
ووضع إستراتيجية لضمان تدريب األشخاص المحددين لهذه  ،تكافؤ الفرصب المختصة تصالاالالمخصصة لجهات والمحددة 

، بأنه على الرغم من أن )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يتم تذكير . مله وكلةالوظيفة بما يكفي لتنفيذ المسؤوليات الم
تحديد جهات اتصال مختصة بتكافؤ الفرص في إطار شبكة الخدمة المحلية يُعد ضمن أفضل الممارسات، إال أن هذا التحديد ال 

وكالة تطوير كما أن  ،صمن مسؤولياتها بشأن تحديد موظف مختص بتكافؤ الفر )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت  عفيتُ 
 .االمتثال للمتطلبات نع مسئوًال  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت /المستفيد من المنحة تُِعد )WDA(القوى العاملة 

 
 الجزء الثاني

 حظر التمييز ومتطلبات إدارة
 تكافؤ الفرص

 
االلتزامات اإلدارية ومسؤوليات إدارة ضمان عدم التمييز ونشر المعلومات المتعلقة بعن توضيح مسؤولية المستفيد : الغرض

 . تكافؤ الفرص العامة
 

المستفيدين من المنح ضمان عدم التمييز فيما يتعلق /)MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على  السياسة:  2.0
 بكة الخدمة التابعةمن خالل شيتم تشغيلها التي و ،بجميع البرامج الممولة على المستوى الفيدرالي والمدارة على مستوى الوالية

استثمار قوة العمل منطقة بها وتدير ، كما يجب على الوكاالت والمستفيدين وضع إطار عمل لتوثيق الطريقة التي تُنفذ لهم
 . تكافؤ الفرصب ها المتعلقةمسؤوليات )LWIA( المحلية

 
  حظر التمييز  2.1

 
الدين والجنس واألصل القومي والسن واإلعاقة واالنحياز أو يحظر على جميع المستفيدين التمييز على أساس العرق واللون و

وبالنسبة لبرامج قانون استثمار قوى العمل، يحظر أيًضا التمييز على أساس حالة . االعتقاد السياسي والمعلومات الوراثية
في نشاط أو برنامج  تهاركمشعلى أساس له بالعمل في الواليات المتحدة أو  امصرحً  يًّاشرع امواطنة المستفيد بصفته مهاجرً 

 . األول من قانون استثمار قوى العمل للبابمساعدات مالية يخضع 
سواء بشكل مباشر أو  ،بما يلي واأال يقوم ين، بدافع الحظر،المساعدة المالية، يجب على المستفيدتلقى عند تنفيذ برامج أو أنشطة 

 : بشكل تعاقدي أو عبر ترخيص أو غير ذلك من الترتيبات
 

 .تدريبالخدمات أو المزايا أو المساعدة أو حرمان أي فرد من ال •
 

  .ما يحصل عليه اآلخرونة لمختلفيُقدم بطريقة أي مساعدة أو مزايا أو خدمات أو تدريب مغاير، أو  فرد مامنح  •
 

 .أو لمعاملة مستقلةللتمييز إخضاع فرد  •
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 .از يتمتع به اآلخرونمنع أي فرد بأي طريقة كانت من االستمتاع بأي ميزة أو امتي •
 

للحصول معاملة فرد ما بطريقة مختلفة عن اآلخرين فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان يستوفي أي متطلبات أو شروط  •
 . يتم تقديمه أو مزايا أو خدمات أو تدريب ساعدةأي معلى 

 
مييز من خالل تقديم مساعدة كبيرة التإدامة ضمان عدم المساعدة أو اإلسهام في  ، بدافع الحظر،كما يجب على المستفيدين

ويجب عليهم االمتثال للحظر المفروض على  ،إلحدى الوكاالت أو المنظمات أو أحد األشخاص الذين يقومون بممارسة التمييز
 .أو المحظورة بموجب قانون الوالية/أنواع أخرى من اإلجراءات التمييزية المشار إليها في اللوائح الفيدرالية و

 
 تدريب خالية من التحرش /خدمة/افظة على بيئات عملالمح  2.2

 
ومستفيديها الحفاظ على بيئات عمل وتدريب خالية من التمييز والتحرش  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 

ويجب عليهم بذل الجهد حسن النية لمنع سلوكيات التحرش وخلق بيئات عمل وخدمة وتدريب تعزز االندماج  ،الجنسي
التي تعمل على  تصويريجميع أشكال السلوك اللفظي أو الكتابي أو البدني أو ال حظرتُ . قات المحترمة ما بين األفرادوالعال
 )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت تُعد . محظورةنفور تجاهه، على أسس أو إظهار العداء أو ال سمعة شخص ما تشويه

وأن الوكالة لن تتغاضى أو تتهاون  ،ف يتم أخذها على محمل الجدات المتعلقة بالتحرش سواالدعاءمسؤولة عن توضيح أن 
للتوظيف  ميتشغانوكاالت بشأن سلوكيات التحرش أو السلوكيات المسيئة أو غير الالئقة، سواء ارتكبها موظف إداري لدى 

)MWA( المرافق المحلية أو  ن فيوالوكاالت الشريكة أو موظفي الوالية الموجود/أو موظف لدى إحدى وكاالت تقديم الخدمة
 . مواقع العمل أو الخدمة أو التدريبلزوار هم ممن قد يكونوا ن أو العمالء أو غيروالبائع

 
 : ما يلي )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت ، على نصلتحقيق توقعات سياسة الوالية فيما يتعلق بهذا ال

من هذا  3.1توافق مع المعايير الموضحة في بما ي ،التمييز/التحرش الجنسيب الخاصة سياسةالوضع ونشر بيان ب •
 .الدليل

 
التحرش الجنسي /األمور المتعلقة بالتمييز ضدالموظفين اإلداريين وشبكة المستفيدين  إحساساستثارة /توعية •

 .وكذلك التمييز بين الجنسين والعنف في مكان العمل
 

وفي كتيبات األفراد أو المطبوعات  ،اركالمش/تضمين المعلومات المتعلقة بالموضوع في جلسات توجيه الموظف •
 .المشابهة

 
باستثناء ما ورد في معيار (التحقيق بشكل عادل ومتوازن وغير متحيز في أي دعاوى تتعلق بالتحرش التمييزي  •

 . الوكالة إلى تقدم) 7.3السياسة 
 

 )MWAللتوظيف ( ميتشغاناالت وكقد تخضع و. بالتطبيق الصارم لهذا الحكم) WDA(تلتزم وكالة تطوير القوى العاملة 
شبكة تقديم في في مكتبها اإلداري أو  اتمييزيًّ  اأنشطة تشكل تحرشً بحدوث  علمهاالتي ال تقوم باتخاذ إجراء فوري وحاسم عند 

 . من هذا الدليل 9.2منصوص عليها في معيار السياسة العقوبات لل ،الخدمات المحلية
 

 فرص التوظيف المتكافئة   2.3
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تمييز في سياسات التوظيف الخاصة ال ، بدافع الحظر،والمزودين التابعين لها )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت على حظر يُ 

وكجزء من هذا االلتزام، يجب على المستفيدين ضمان . وفيما يتعلق بالشروط واألحكام واالمتيازات ذات الصلة بالتوظيف م،به
على معايير اختيار سليمة وموضوعية بناء قرارات التوظيف اتخاذ الوكالة و ،الوظيفة لقاء الً ي المتقدمين للوظائف أجًرا عادتلق

 .عد ضرورية لتنفيذ المهام األساسية للوظيفةوتُ  ،تتعلق بالوظيفة ،وثابتة
 

كما يجب أن يكون لدى جميع المستفيدين سياسات موارد بشرية مكتوبة وإجراءات تؤكد التزام الوكالة بسياسة تكافؤ فرص 
وإمداد الموظفين بالمعلومات المتعلقة بقواعد العمل والمعايير المتوقعة للسلوك واألجر والمزايا والمكافآت وإجراءات  ،التوظيف
فراد الخاصة باأل سياساتتضمن الكما يجب أن ت. الوكالة الموظفين وتدريبهم وحقوق وواجبات موظفي طويرالترقي وت/االختيار

والتحرش  ،المعقولة/الدينية الموائماتمثل  اً أمورناول تت نصوًصاالمستفيدين لدى و )MWA( للتوظيف ميتشغانوكاالت  في
 ). 6المادة رقم (لمعالجة شكاوى التمييز من خالل اإلجراءات الداخلية والفيدرالية  تاحةالممسارات وال ،الجنسي/التمييزي

 
 والمجموعات االستشارية  ،يطالتخطمجموعات و ،الهيئات التمثيلية/تشكيل القوى العاملة  2.4

 
والهيئة المختصة بتقديم الخدمة وكذلك جميع  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب أن يتمتع تشكيل هيئة موظفي و

 منصف شكلبمثل أن يالمجالس والمجموعات االستشارية والمعنية بالتخطيط المشكلة لتنفيذ مبادرات القوى العاملة بالتنوع و
إلظهار االمتثال لهذه المتطلبات، يجب على . الخدماتالذي تُقدم فيه المجتمع في رافي والقطاعات المهمة الديموغالتكوين 
الموظفين لدى الوكالة أنماط والمستفيدين االحتفاظ بوثيقة تبرز البيانات المتعلقة ب )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت 

) مرة كل عامين(يجب تحديث تقرير البيانات هذا بشكل روتيني . طلبعند ال) WDA(وتقديمها إلى وكالة تطوير القوى العاملة 
. تتوافق مع التغيرات التي تُجرى على تشكيالت الموظفين لدى الوكالة ومقدم الخدمةلالضرورة،  أكثر تواتًرا حسبأو بشكل 

يطية واالستشارية بحيث تكون الديموغرافي لجميع المجالس والمجموعات التخطكوين كما يجب إعداد البيانات المتعلقة بالت
 . جاهزة عند طلبها

 
  يةوالمجتمعالطائفية مشاركة المؤسسات /ختيار مقدمي الخدمةا  2.5

 
على أساس تنافسي غير تمييزي  األخرى التدريب/يجب أن تقوم عملية اختيار مشغلي مركز الخدمة ووكاالت مقدمي الخدمة

تصميم القدرة مقدم الخدمة على الوفاء بموضوعي لتقييم الالمع مراعاة  ،البرنامجاألهداف المتعلقة ب/يأخذ في االعتبار الغرض
ضمان  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت للتعاقد مع مقدمي الخدمة، يجب على . لبرنامج أو مواصفات التدريبالمقرر ل

مع  ،متكافئ/اس خاٍل من التمييزعلى أس ،نافستللتقديم وال على الفرصة والمؤسسات المجتمعيةالطائفية لمؤسسات حصول ا
أو /التي تتلقى المساعدات المالية الفيدرالية وو ،المؤسسات األخرى المؤهلة التي تسعى لتقديم البرامج والتدريب والخدمات

 . الواليةمساعدات 
 

 عملية مراجعة االمتثال السابقة على مرحلة المنح   2.6
 

كل متقدم للمنحة،  وضع عملية لضمان قدرة )MWAللتوظيف ( ميتشغانكاالت وكجزء من عملية التعاقد المحلية، يجب على 
 تجهيزاتتسهيل إمكانية الحصول على البرنامج وتوفير ال، على الً لخدمة التدريب، إذا كان مؤهقدم ، أو مالً إذا كان ممو

ن في إجراءات اختيار ن تُ أ )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على . ذوي االحتياجات الخاصةالمعمارية الالزمة ل ضمِّ
خدمات الضد مقدمي قضائية  أي إجراءات إدارية أو دعاوىكان قد تم إقامة لتحديد ما إذا  امعينً  ااستفسارً  قبل المنح خدمةالمقدم 

ال تعوق بالضرورة و. بطلب المساعدة ممهتقدعلى  السابقين عامينخالل ال على أساس محظور زعم وجود تمييزين بمحتملال
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التي  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على . ؤهللعمل كمقدم خدمة ملهذا االستفسار أهليته الرد اإليجابي على قيقة ح
أموال أو لتخصيص أموال الوالية قبل تنفيذ أي اتفاقات  DELEG WDAاستشارة  اتكيانتعاقد مع مثل تلك الترغب في ال

 . فيدرالية
 

  يةالتمويلالمساعدات د واتفاقيات المنح وطلبات ضمان عدم التمييز في العقو  2.7
 

أو المنح أو ) من خالل القيام بالعمللتدريب إنشاء وظائف لوعقود  TAAبما في ذلك عقود (يجب أن تحتوي جميع العقود 
م التمييز في االتفاقيات التعاونية أو مذكرات التفاهم أو طلبات اإلعانة المالية أو ترتيبات التمويل األخرى على ضمان لعد

المزايا الخاصة األحكام وجميع الشروط وفي و ،المزايا والخدمات واألنشطة وممارسات التوظيفالنصوص الخاصة ب
بشكل إضافي االمتثال  )WIAالستثمار قوة العمل (المستخدمة  األخرى التمويلأدوات يجب أن تضمن عقود و. التوظيفب

من قانون اللوائح  29لفصل رقم اموجود في الضمان ال) مرجعكدرج تُ أو (تتضمن أن و ،من القانون 188الكامل للقسم 
 . تكافؤ الفرص) الخاصة بWIA( لعملة اقور ستثماا بلوائحالخاصة ) 1) (أ( 37.35الفيدرالية، الفقرة 

 
 

 اتفاق تكافؤ الفرص في نقل الملكية   2.8
 

على ملكية عقارية التي يتم إدخالها التحسينات  وأ نشاءاتاإل وأية الملكية العقارنقل تسجل تتم أو التي  دواتيجب أن تتضمن األ
 . اتفاقية تضمن عدم التمييز ، يجب أن تتضمنفيدراليةتتلقى مساعدة فيما يتعلق بأنشطة إنشاءات تُستخدم  وأ
 

 ممارسات المشتريات   2.9
 

قرارات الشراء ومعامالت الشراء  لشروط تكافؤ الفرص على )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب تطبيق امتثال 
تطبيق إجراءات مناسبة للحصول على ضمان كتابي باالمتثال لشروط تكافؤ الفرص من  فيدينيجب على المست. األخرى للوكالة

وتلك المملوكة ألفراد من األقليات أو  ويجب اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة ،الموردين/البائعين
على بشكل روتيني كما يجب  ،يجب مطالبة مقدمي الخدمات باتخاذ خطوات مشابهة. مصدر شراء محتملمتى كانوا  ،النساء

النساء وتلك المملوكة ألفراد من األقليات أو جميع الشركات الصغيرة  صفرتشجيع زيادة  تقييم فاعلية جهودستفيدين جميع الم
 . البضائع والخدمات في المشاركة عند شراء

 
  طائفيألنشطة الدينية وحقوق مقدمي الخدمات على أساس في اإلعانة الفيدرالية ل المباشر ستخداماالحظر   2.10

 
استخدام  ،التي تتلقى تمويالت فيدراليةو طائفي،على أساس القائمة الكيانات، بما في ذلك المؤسسات /يحظر على جميع الوكاالت

وكاالت تقديم يجب على ). الديني والعبادات والتبشير التدريسأي (دينية في األساس  لدعم أنشطة" مباشرة"إعانة مالية فيدرالية 
ا عن برامجها التي تتلقى دعًما فيدراليًّ منفصل مكان  وأالدينية في وقت  اتقديم أنشطتهطائفي على أساس القائمة الخدمات 

على الخدمات المقدمة من جانب مقدم خدمات على يجب إبالغ جميع المشاركين المسجلين أو الذين يسعون للحصول . مباشًرا
وأن اختيارهم للمشاركة من عدمها لن يؤثر  ،الدينية أمر طوعي ذات الخلفية بأن المشاركة في األنشطةطائفي  ديني أو أساس

 . على جودة الخدمات التي يتلقونها
 

 حكومة الواليةاللهم عن الحكومات الفيدرالية وباستقطائفي على أساس القائمون في إدارة البرامج، يحتفظ مقدمو الخدمات 
 : ويشمل هذا االستقالل الحق فيما يلي. ستمروا في تنفيذ مهامهم واالحتفاظ بشخصيتهم الدينيةيويمكن أن  ،محليةحكومات الوال
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 .استخدام مرافق المؤسسة دون إزالة أو تغيير الرسوم أو األيقونات أو الرموز الدينية األخرى •

 
 .أعضاء مجلس اإلدارة والحكم على أساس الديناختيار  •

 
، تعيين موظفين على أساس ديني، إال لمدنيةق الحقون السابع لقانوب البااستغالل االستثناءات الفيدرالية بموجب ا •

 .العمل اهذمثل  )WIA( لعملة اقور ستثمامن قانون ا 188أي، القسم (حال حظر القانون الفيدرالي في 
 

 . ن آرائهم الدينيةالتعبير بحرية ع •
 

هيئات عن مراجعة اللوائح واإلرشادات األخرى الصادرة المستفيدين منها و )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
 . لتوضيح بشأن هذه الشروطللحصول على مزيد من االتمويل الفيدرالية 

 
  يب الدينيستخدام اإلعانة المالية الفيدرالية غير المباشرة للتوظيف والتدرا 2.11

 
استخدام اإلعانة المالية الفيدرالية لدعم التدريب والتوظيف في المستفيدين منها و )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجوز ل

 : ويُقدم للعمالء الذين ،"غير مباشر"أنشطة دينية في الحاالت التي يكون فيها الدعم الفيدرالي 
 

 .مقدمي خدمات التدريب وخيارات البرنامج تيارخة، الومستقلحقيقية  ة،خاصتاح لهم فرصة ُت◌ُ  •
 

 . األنشطة الدينيةعلى تلقي تدريب  بحرية، من بين تلك الخيارات، يختارون •
 

يجب تقديم مثل هذا الخيار للعمالء من خالل إيصال أو قسيمة أو بطاقة ائتمان أو شهادة أو آلية مشابهة تسمح لألشخاص 
حسابات التدريب الشخصي وحسابات إعادة التوظيف تلبي . قدمي الخدمات أو البرنامجمخيارات لباالختيار من بين مجموعة 

أنشطة القوى العاملة ، فإن بناء على هيكل تصميم البرنامج هكما أن ،متطلبات الدعم غير المباشرة ،بشكل عام ،الشخصية
ى مبادرات القوى العاملة األخرى دون عل نصيجب أخذ االحتياطات في توسيع نطاق تطبيق هذا ال. األخرى مناسبة ومؤهلة

 .اليةالومسؤولي توجيه دقيق من المسؤولين الفيدراليين أو 
 

  نشر السياسات واإلجراءات المحلية/خطة إدارة تكافؤ الفرص  2.12
 

 منطقة استثمار قوة العملها بنفذ تخطة إدارة توثِّق الطريقة التي وضع  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
وكاالت وكجزء من هذه الخطة، يجب على . تكافؤ الفرصتحقيق  ه عنمسؤولياتعناصر كل عنصر من  )LWIAالمحلية (
مراكز الخدمات وشبكة المتلقيين على سياسة تكافؤ الفرص مكتوبة عن توجيهات توزيع تبني و )MWAللتوظيف ( ميتشغان

 والية،ال/الفيدرالي ، على المستوىتكافؤ الفرصلتطبيق  متثالاالالتي توضح متطلبات و ات،المحليين وموظفي الهيئ
في إطار استيفاء هذا المتطلب، . )MWA(للتوظيف  ميتشغانوكاالت بواإلجراءات التشغيلية وبروتوكوالت الخدمات الخاصة 

شامل أنظمة  على قرارها، اختيار إعداد طرق إدارة مكتوبة تتناول بشكل بناءً ، و)MWAللتوظيف ( ميتشغانلوكاالت يجوز 
في حال عدم تحديد هذا الخيار، يجب أن يكون لدى مسؤولي تكافؤ . لوكالةخاصة باال الفرص وممارسات إدارة تكافؤ

األنظمة  بشكل محدد وضحأن يقدرة على ال )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت في  موظفي اإلدارة اآلخرين/الفرص
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 تمتطلبالفي ضمان امتثال الوكالة ل )LWIAستثمار قوة العمل المحلية (منطقة ا والسياسات واإلجراءات التي تعتمد عليها
 . تكافؤ الفرصالفيدرالية ومتطلبات الوالية الخاصة بعدم التمييز و

 
 
 

  تكافؤ الفرص على تدريبال  2.13
 

ية ومقدمي بضمان تزويد جميع موظفي الوكالة ومسؤولي مراكز الخدمات المحل )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت تلتزم 
 : تكافؤ الفرص الذي يشمل بحد أدنى على الشركاء اآلخرين في شبكة المستلمين التابعين لها بتدريب/الخدمات

 
عدم التميز وتكافؤ الفرص وفقًا للباب السابع من قانون الحقوق المدنية الخاصة ب بالنصوص  ةاألساسيوعية الت •

 .)WIA( ملقانون استثمار قوة الع من 188والقسم  1964لعام 
 

قانون األمريكيين (ومتطلبات اإلعاقة الفيدرالية  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504نظرة عامة على قسم  •
 .)[ADA]ذوي اإلعاقة

 
 . الجنسي والتمييز ضد الجنس والعنف في مكان العمل/التحرش التمييزيبمكون يبرز المحظورات فيما يتعلق  •

 
، حسب الخاصة بالوكالة وجه محددة لبرنامج إدارة تكافؤ الفرص وبروتوكوالت الخدمةيجب تقديم تدريب إضافي على أ

أو من هم مسؤولون عن إدارة  أصحاب االحتياجات الخاصة للموظفين الذين تستدعي مناصبهم التعامل مع العمالء ،االقتضاء
 . فرص التوظيف المتكافئة/الموارد البشريةالوكالة المتعلقة ب مهام

 
تعلق بتكافؤ الخاصة بها فيما ي تدريبالإستراتيجية  هيكلةبحرية كبيرة فيما يتعلق ب )MWAللتوظيف ( ميتشغانكاالت وتتمتع 

 الوفاء بهذل ،تضم التدريب الرسمي وغير الرسميللقيام بذلك، طرق العلى مجموعة متنوعة من يمكنها االعتماد و ،الفرص
األدوات الضرورية /لتدريب المتعلق بالتنوع وتكافؤ الفرص والوصول إلى المواردق ايجب االحتفاظ باألدلة التي توثِّ . المطلب

 .تكافؤ الفرص في ملف للمراجعة أثناء عملية مراجعة االمتثالب الخاصة مسؤولياتاللتنفيذ 
 

  المراقبة والتقييم  2.14
 

تعلق بتكافؤ الفرص وأداء مقدمي ي وتوثيقه فيما مراقبة االمتثال الداخلي )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
على  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب أن تضم عملية مراقبة . الخدمة فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات تكافؤ الفرص

 : األقل
 

  .مراجعة إلصدارات السياسة لضمان أنها ليست تمييزية •
 

النصوص تضم أنها بهة لضمان أنها ليست تمييزية والمشا يةتفاقيات التمويلاالو تأميناتالونظام لمراجعة العقود  •
 .بتكافؤ الفرصالخاصة ضرورية ال
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المتعلقة بوكالة تطوير واإلجراءات االلتزامات اإلدارية والسياسات لبوا تقييم لتحديد ما إذا كان المستفيدون قد  •
 .)WDA(القوى العاملة 

 
  .اللغويةمراجعة لفعالية خطة المساعدة  •

 
  .من قانون إعادة التأهيل 504م االمتثال للقسم إجراءات لتقيي •

 
ألي عملي أو إحصائي مدلول  هناك تقابل للقياس لبيانات األداء لتحديد ما إذا كانتحليل آخر تحليل إحصائي أو  •

 . اإلثنية والجنس والعمر وحالة اإلعاقة/على العرقاختالفات قائمة 
 

للحفاظ على القوى العاملة  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت /جهود مقدمي الخدمة ؤرختقارير دورية ت •
 . التمثيلية

 
مراقبة واالحتفاظ بسجالت لجميع أنشطة عن نتائج الإصدار تقارير كتابية  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 

اإلجراء ذ تخاوضع آليات داخلية ال )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت كما يجب على . تقييم االمتثال لتكافؤ الفرص
إجراءات محلية لتطبيق  رساءويجب عليها إ ،عدم االمتثال لتكافؤ الفرصبالتصحيحي المناسب والفوري استجابة للنتائج المتعلقة 

 . طوعيةالوسائل الاالمتثال عبر  تحقيقعقوبات في حال عدم 
 

  اإلنفاذ اإلداري/القضايابإشعار   2.15
 

أي إجراءات إنفاذ عن على الفور ) WDA(إبالغ وكالة تطوير القوى العاملة  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
التابعة  لخدمةلمقدمة الالوكاالت /أو أي من المستفيدين/ضدها ويتم اتخاذها عي التمييز على أسس محظورة إداري أو قضايا تدَّ 

ضد أحد البرامج التي إجراءات التنفيذ مقامة ي أو تقاضالدعاوى  كانتفي حال . أثناء إدارة برامج القوى العاملة المحلية لها،
ركز الحقوق دير متقديم نسخة من اإلشعار إلى مفي الوقت نفسه تتلقى مساعدة مالية فيدرالية من وزارة العمل األمريكية، فيجب 

 : أن يضم اإلشعار يجب. المدنية
 

 .أسماء أطراف اإلجراء أو القضية •

 .المكان الذي تم فيه رفع القضية •

 . ذات الصلة اياأرقام القض •

للتوظيف  ميتشغانوكاالت اإلشعار إلى سياسات ذلك التي تتطلب امتثال مقدمي الخدمة لمتطلبات نصوص اليجب ضم 
)MWA( وإجراءاتها . 
 

  حظر أوامر التشغيل التمييزية  2.16
 

ة من قبل موظفي الوكالة لدى ضمان عدم اشتمال أوامر التشغيل المنشور )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
Michigan Talent Connect  لفرض  أمر من المحكمةالتزاًما بالمواصفات إعالن تلك على أي مواصفات تمييزية، ما لم يتم
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على  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يتم حث . )BFOQ( المؤهالت المهنية الصادقةلكونها تمثل أو  التمييز اإليجابي
طلبات اإلرشادات السارية األخرى المتعلقة بتقديم  وإتباعت التشغيلية الموضحة في دليل خدمات التوظيف التمسك باإلجراءا

 . لضمان االمتثال لمتطلبات الوالية) BFOQ(التمييز اإليجابي والموافقة على المؤهالت المهنية الصادقة الوظائف الخاصة ب
 

  تكافؤ الفرصبيان المسؤولية عن عدم االمتثال المتعلق ب  2.17
 

في وجود تنص اللوائح الفيدرالية على تحمل الحاكم مسؤولية ضمان االمتثال لمتطلبات تكافؤ الفرص والتفاوض، عند اللزوم، 
وكاالت تكميلي، يجعل من مقياس الوالية الخاصة ب MOA رسيت. ضمن االمتثال الطوعي عند اكتشاف عدم االمتثاليمستفيد 

، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر شبكة ةتخذاإلجراءات المعن  الً مسؤولمستفيد من المنحة ا/)MWAللتوظيف ( ميتشغان
محدِدات وبناًء عليه، تقوم الوالية بتوجيه جميع نتائج عدم االمتثال لتكافؤ الفرص وغير ذلك من ال. الخاصة به مقدمي الخدمات

للتوظيف  ميتشغانوكاالت وتعتمد على حة، المستفيد من المن/)MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت إلى السلبية 
)MWA(/اتالمتثال الطوعي وتنفيذ اإلجراءللتوصل إلى ترتيبات لفي التفاوض  يًاقياد التولي دورً  المستفيد من المنحة 

هناك  ليس. اإلداري للوكالةعلى المستوى األدنى من المستوى االنتهاكات الفنية ونتائج التمييز التي تحدث  تسويةل ةالتصحيحي
منطقة استثمار قوة مع المتعاقدة وكاالت تقديم الخدمة أو الكيانات األخرى لمتضررة أو الخدمة الال تسمح لمراكز نصوص 

للتوظيف  ميتشغانوكاالت لطعن في النتائج الصادرة عن وكالة تطوير القوى العاملة في حق با )LWIAالعمل المحلية (
)MWA(/للتوظيف  ميتشغانوكاالت يجب على . للوكالةبتقديم طعن أو  ةمستقل اتراءمن خالل إج المستفيد من المنحة
)MWA(  لوكاالت المستفيدة للرد على نتائج التمييز أو للتوفير اإلجراءات والوسائل القانونية وضع إجراءات محددة مسبقًا
 .تحقيقات خاصةى علالتمييز أو من ا على شكوى لوالية، ردًّ ا األخرى التي جاءت بها السلبيةنتائج ال
 

 الجزء الثالث
 والمراسالت اتاإلشعار

 
نشرها وضمها توزيعها وإصدار إشعارات عدم التمييز وتوضيح المعلومات التي يجب عن إبراز مسؤولية المستفيد : الغرض

 . لمنشورات وشبكات االتصال اإللكترونية وغير ذلك من المواد الموزعة على العامةإلى ا
 

تعلن ومستفيديها تقديم إشعار أولي وإشعارات متواصلة  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت ب على يج :السياسة  3.0
عدم التمييز على أي أساس محظور وأن برامج الوكالة وخدماتها وأنشطتها تعمل بامتثال كامل ألحكام تكافؤ الفرص وعدم 

 . القوانين الساريةالتي تضمها التمييز 
 

  كافؤ الفرص ونشرهاتبني بيانات سياسة ت  3.1
 

لقواعد االمتثال تعلن ، كجزء من عملية تقديم إشعار أولي وإشعارات متواصلة )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
 : تكافؤ الفرص، تبني ونشر ما يلي

 
في يوضح االلتزام بمبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز على أي أساس محظور  لتمييزسياسة عدم اعام خاص ببيان  •

 .تقديم الخدمات وفي إمكانية الوصول للوظائف
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فيما يتعلق بالتحرش الجنسي والتمييزي داخل يعرب عن عدم التسامح مطلقًا سياسة التحرش التمييزي خاص ب بيان •
من أجل تقديم القوى  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت المؤسسة اإلدارية وداخل الوكاالت التي تتعاقد معها 

 . ريب والخدمات ذات الصلةالعاملة والتد
 

سلوك تحرش في إطار بيئة العمل  عدالسلوكيات التي تُ /الجنسي بوضوح اإلجراءات/يجب أن تحدد سياسة التحرش التمييزي
أي من االنتقام  حميأن تو ،الشكاوىمثل تلك ا على اتخاذ اإلجراءات السريعة والحاسمة ردًّ بعن االلتزام  بتعر، وأن والتدريب

 . تهاماتاستعراض لمثل تلك االفي تحقيق أو بخالف ذلك شارك يعن سلوك التحرش أو  شخص يبلغ
 

يتم أو /على جميع بيانات السياسة و )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت في أعلى مستويات اإلدارة المسؤولون  وقعأن ييجب 
 )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت ة يجب مطالبة مراكز خدم. المحلي تطوير قوة العمل من خالل إجراء لمجلستبنيها 

 . ونشرها التحرش التمييزيو سياسة عدم التمييزنصوص مشابهة لوغير ذلك من المستفيدين بتبني 
 

عدد سكان التي لديها ، و)MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت ، يتم تشجيع بذلك وعلى الرغم من عدم مطالبة سياسة الوالية
المتعلقة مكتوبة على تبني بيانات السياسة واإلرشادات ال ،في برامج الوكالةغالباً ك شارمختلفة تجماعات دينية من كبير 

السلوك واإلرشادات  قواعد كما يجب أيًضا ضم بيانات السياسة األخرى المتعلقة بتكافؤ الفرص ومدونات. الدينية بالموائمات
للتوظيف  ميتشغانلوكاالت إدارة تكافؤ الفرص في خطة  ،اإلجرائية المشابهة، وفق ما هو مناسب على المستوى المحلي

)MWA(. 
 

  لعمالء والزبائن والقوى العاملةبالشركاء من ا ات الخاصةمتطلبات اإلشعار  3.2
 

لبرامج المدارة من خالل نظام االستثمار في القوى إلى ايجب إمداد جميع األفراد والشركاء والكيانات التي تسعى للوصول 
الشخص  ويدرج اسم ،كما يلخص عملية تقديم شكوى، التمييز بناء عليها عار كتابي يبرز األسس التي يحظرالعاملة للوالية بإش

 : على مثل هذا اإلشعارتوزيع يجب . أو االستفسارات المتعلقة بالشكاوى/المستفيد لتلقي الشكاوى وه حددذي ال )األشخاص(
 

 .لمؤهلينالمسجلين ا/جميع المسجلين ومقدمي الطلبات والمتقدمين •
 

 .لمشاركينا •
 

 .لموظفين والمتقدمين للتوظيفا •
 

لحصول أو تقدم طلبًا ل حصل علىمراكز الخدمة ووكاالت تقديم الخدمة والبائعين وغير ذلك من الكيانات التي ت •
  .فيدرالي أو تمويل من إحدى المنح الوالية أو عقدمن عقد على 

 
 .أو االتفاقات المهنية/وضات الجماعية والتحادات والمؤسسات المتخصصة التي تجري المفاا •

 
 . ف البصر والسمعاأفراد عموم الناس، بما في ذلك األفراد ضع •
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النص المحدد من قبل منطوق من قانون استثمار قوى العمل، يجب أن يتضمن اإلشعار  1 بابللبرامج الممولة بموجب البالنسبة 
نسخ القابلة يمكن للمستفيدين استخدام ال. 37.30اللوائح الفيدرالية، الفقرة من قانون  29لفصل رقم اوزارة العمل األمريكية في 

يُشجع المستفيدون على استخدام كما  ،لتخصيص الوثيقة لالستخدام المحلي )WIAاستثمار قوة العمل (إشعار للتنزيل نموذج 
قدرة الوالعمالء ذوي  ،عاقةخاص ذوي اإلألشإلى اأدوات الوسائط المتعددة المتاحة إلرسال إشعار وزارة العمل األمريكية 

ا المستفيدون إشعاًرا عامًّ  ِعدالخاصة بالوالية، يُ /بالنسبة للمبادرات األخرى الفيدرالية. محدودة على التحدث باللغة اإلنجليزيةال
وكالة التمويل عليها بناء مكن، محدًدا فيما يتعلق باألسس التي تحظر بقدر ما يويكون،  ةيحتوي على عناصر االمتثال المطلوب

 . التمييز
 

  توثيق تلقي المشارك لإلشعار  3.3
 

الخاص  شعاراإلألشخاص المسجلين كمشاركين في مبادرات القوى العاملة تأكيد تلقي الخاصة بايجب أن تضم ملفات البرنامج 
 : اركيمكن للمستفيدين االمتثال لهذا الشرط من خالل ضم ما يلي إلى ملف كل مش. تكافؤ الفرصب
 

 .نسخة موقعة من النص الكامل لإلشعار •
 

 . إلشعارايؤكد تلقيه لالمشارك، عليه من قبل وقع منموذج إقرار من إعداد الوكالة،  •
 

ذوي اإلعاقة البصرية، يجب على المستفيدين إيجاد طريقة  شاركينفي حال نشر اإلشعار بطريقة بديلة للوفاء باحتياجات الم
 . يجب االحتفاظ بهذه الوثائق في ملف المشارك. ريقة بديلةاإلشعار بطإيصال لتوثيق 

 
  لعروض التقديمية العامة وجلسات التوجيهالخاص بامتطلبات اإلشعار   3.4

 
يجب أن تتضمن جلسات التوجيه المنعقدة للمشاركين في البرنامج والموظفين الجدد وغيرهم مناقشة بشأن مزايا الوصول العامة 

يجب أن تشير . الخدمة ديمالقوى العاملة التابع للوالية والتزام المستفيد بتكافؤ الفرص في جميع جوانب تق لنظام االستثمار في
بموجب أحكام تكافؤ الفرص وعدم التمييز للبرامج، بما في ذلك الحق في المكفولة إلى الحقوق  ،إضافة إلى ذلك ،هذه الجلسات

 . أو المستوى الفيدرالي/الوالية وعلى مستوى و )MWA( للتوظيف ميتشغانوكاالت تقديم شكوى تمييز لدى 
 

  افيدراليً والمطلوبة في الوالية و ملصقات المتعلقة بتكافؤ الفرصال  3.5
 

ويجب أن  ،الصادر عن إدارة الحقوق المدنية" يحظر التمييز ميتشغانقانون والية "يجب على جميع المستفيدين تعليق ملصق 
 : حسب المقتضياتعرض ما يلي تهم، بلجميع الوكاالت الفيدرالية المقدمة لتمويل القوى العاملة لوكااليتوافق مع متطلبات النشر 

 
للوفاء بالمتطلبات التنظيمية ) WDA(من وكالة تطوير القوى العاملة " تكافؤ الفرص هو القانون السائد"ملصق  •

 .وزارة العمل األمريكيةي تفرضها الت
 

 .وب من قبل وزارة الزراعةالمطل" العدل للجميع"ملصق  •
 

أو إشعار ) EEOC(المنشور من قبل لجنة تكافؤ فرص العمل " القانون السائد وتكافؤ فرص العمل ه"ملصق  •
 ). HHS(محلي يفي بمتطلبات النشر الموضوعة من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية 
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الخاص بمركز " التمييز يخالف القانون"نشر اإلشعار المكمل يتم حث المستفيدين من تمويل وزارة العمل األمريكية أيًضا على 

 . بموجب قانون استثمار قوى العمل شكاوى تتعلق بالتمييزبحقهم في تقديم  مةتامعرفة  األفرادمعرفة الحقوق المدنية لضمان 
 

  متطلبات النشر  3.6
 

 : يجب أن تكون جميع الملصقات المطلوبة
 

أو /ها التدريب وفيقولة في المكاتب اإلدارية وجميع الوكاالت التي يقدم وبأعداد مع ظاهرمعروضة بشكل  •
 .الخدمات

 
 .معلقة في أماكن تعليق اإلشعارات المعتادة للموظفين •

 
 . لمعلومات بصيغ لغوية بديلةلكبير من السكان المؤهلين  اإلنجليزية، حيث يحتاج عدداللغة بلغات غير منشورة  •

 
بالنسبة للمكاتب اإلدارية . مواقع العرض العامةكل في ) x ½17 13( قانونية بالحجم اليجب عرض الملصقات المطلوب

للوفاء بمتطلبات النشر . من اإلشعار) x 11 8(½الحجم القياسي نسخة ولوحات عرض النشرات للموظفين، يمكن استخدام 
تكافؤ الفرص هو "ار الوالية من ملصق إصد) WDA(الخاصة بوزارة العمل األمريكية، نشرت وكالة تطوير القوى العاملة 

وسوف تقدم . كرواتية واإلسبانية والفيتنامية -باللغة العربية والصينية واإلنجليزية والهمونج والروسية والصربو" القانون السائد
تطلبات بلغات أخرى بناء على الم" القانون السائد وتكافؤ الفرص ه"أيًضا ملصقات ) WDA(وكالة تطوير القوى العاملة 

 . المحلية )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت المحددة من قبل 
 
 

 الطرق األخرى المطلوبة لنشر اإلشعارات   3.7
 

ومقدمي الخدمة التابعين لها ضمان أن يكون  )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت إضافة إلى تعليق الملصقات، يجب على 
 : البيان العام لعدم التمييز

 
  .ات الداخلية وكذلك المراسالت الكتابية األخرىمنشوًرا في المذكر •

 
 .مضمنًا في الكتيبات واألدلة •

 
التي ، ومضمنًا في جميع منشورات التوظيف والرسائل اإلعالمية وغير ذلك من المواد الموزعة على العامة •

 .متطلبات المشاركة/أو أنشطتها و/أو تصف برامج الوكالة و
 

  .نت وغير ذلك من شبكات التواصل اإللكترونيةمنشوًرا على المواقع على اإلنتر •
 

 . مشاًرا إليه في جميع إشعارات التوظيف ونماذج التقديم ووثائق ما قبل التوظيف ذات الصلة •
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وإذا سمحت المساحة، يُوصى باستخدام المستفيدين للبيان الكامل الخاص باالمتثال لتكافؤ الفرص ويتم تشجيعهم على استخدام 
 .  لهذا المتطلبأو بيان سياسة تكافؤ الفرص الرسمي امتثاًال  تهموكالة مهمعبارات من 

 
 الوثائق العامة والمنشورات والرسائل اإلعالمية اإلشعار الخاصة بمتطلبات   3.8

 
، يمكن الوفاء بمتطلب ختارةلترويجي للبرنامج وغير ذلك من منشورات الوكالة المبما يكفي لعندما تكون المساحة محدودة 

 : الوكالةتقول إن تكافؤ الفرص عبارات عن شعار من خالل استخدام اإل
 

  ."برنامج يطبق مبدأ تكافؤ الفرص/جهة توظيف" •
 

 ". طلبعند ال ذوي االحتياجات الخاصةفراد الخدمات ووسائل المساعدة اإلضافية متاحة لأل" •
 

على سبيل المثال وليس صة به، حسب المقتضيات، والخا اراتبتشمل الوثائق التي يجب أن تتضمن إشعار تكافؤ الفرص أو الع
 : الحصر

 
  .األوراق المعنونة •

 .عروضتقديم ال اتطلب •

  .المنشورات والنشرات •

  .إشعارات االجتماعات •

 .برنامجتقدم العمالء إلى النماذج  •

 .نماذج طلبات التوظيف •

 .الموظف/مواد التوظيف الخاصة بالمشارك •

 .امواد التدريب المعدة داخليًّ  •

 .لعامةالعروض التقديمية من أجل ا PowerPointبرنامج المعدة بواسطة لعروض ا •

 .الرسائل اإلذاعية المتعلقة بالخدمة العامة/الرسائل اإلعالمية/البيانات الصحفية/اإلعالنات/التصريحات •

 . عادة للعامة، والتي تخرج الرسائل الروتينية للوكالة •

االتصال من خالله رويجية للبرنامج أو الوثائق الروتينية األخرى على رقم هاتف يمكن في حال احتواء المنشورات أو المواد الت
 المبرقة الكاتبة ، يجب على المستفيد أيًضا تقديم رقم خدمةوخدماتها للحصول على معلومات بشأن برامج الوكالةبالمستفيد 

TTY  ميتشغان في واليةخاص بمركز تحويل المكالمات المجاني الرقم الأو . 
 . 711أو) 1-800-659-3777(
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 المراسالت اإللكترونية و الخاص باإلنترنت شعاراإلمتطلبات   3.9
 

تكافؤ الفرص أو بيان مخصص عبارات بالنسبة لمواقع اإلنترنت والتواصل اإللكتروني، يتمتع المستفيدون بخيار استخدام 
ويب حيث يتم نشر للى إحدى الصفحات أو على رابط يُوصى بوضع هذا اإلشعار عل. يتوافق مع ما تهدف إليه اللوائح

 . المعلومات العامة المتعلقة بخدمات الوكالة أو تقديم معلومات االتصال الخاصة بالوكالة
 

 اللغة المهذبة للتحدث عن ذوي االحتياجات الخاصة   3.10
 

فيما يتصل بية والشفهية المستخدمة يجب أن تستخدم جميع السياسات والمنشورات وغير ذلك من أشكال المراسالت الكتا
تظهر االحترام لمجتمع ، تضم و"تقدم الفرد على اإلعاقة"البرامج والخدمات المقدمة في نظام االستثمار في القوى العاملة لغة ب

 .غير مقبول وال يجوز استخدامه" المعاق"يُعد استخدام مصطلح . ذوي االحتياجات الخاصة
 

  قة بالصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية المرئيةمعايير النشر المتعل  3.11
 

أن المنشورات التي تشتمل على صور التأكد من  منها والمستفيدين )MWAللتوظيف ( ميتشغانوكاالت يجب على 
واألفراد ذوي االحتياجات  اتفوتوغرافية وغيرها من الرسوم التوضيحية المرئية، تقدم صورة إيجابية عن المرأة واألقلي

كما يجب كذلك على . الخاصة الذين يشاركون في مختلف األنشطة في مكان العمل واألنشطة المتعلقة بالتدريب على المهارات
ي موظف أو متقدم للتوظيف ألالمستفيدين ضمان عدم وجود شيء يؤسس، عبر النص أو الرسوم التوضيحية، لمعاملة المستفيد 

 .على أساس محظور أو مستفيد أو متقدم أو مشارك بشكل مختلف
 

 الجزء الرابع
 اإلنجليزيةمحدودي الكفاءة في اللغة استفادة الجميع وتوفير الخدمة ل

 
نشر معايير الوالية لضمان استفادة الجميع من الخدمات ومساعي التوعية الفعالة وتشجيع ممارسات االحتواء داخل : الغرض

 . نظام استثمار القوة العاملة للوالية
 

والية ميتشغان والمتلقين توفير إمكانية استفادة الجميع من البرامج المحلية في يتعين على وكاالت األشغال  :ةالسياس  4.0
صول ووتنفيذ الممارسات الالزمة لضمان االنتشار والتوعية الفعالة واحترام التنوع واالحتواء واتخاذ تدابير مسؤولة لضمان 

 . من الخدمات واستفادتهمإلى البرامج  ة اإلنجليزيةللغذوي القدرة المحدودة من حيث ااألفراد 
 

 متطلبات استفادة الجميع من الخدمة
 

  معايير الوالية الخاصة بالتنوع واالحتواء واستفادة الجميع  4.1
 
بتوفير ثقافة على صعيد الوالية تشجع بصورة مستمرة على استفادة الجميع من لتزم قيمة التنوع وت والية ميتشغان دركت
ومنتظر من كل . لخدمات والمساواة واحترام العادات والقدرات والمعتقدات المختلفة لألفراد الباحثين عن خدمات العمالةا

بيئات خدمة حاضنة للقيم الثقافية التي تؤمن بها  إرساءالشركاء المشتركين في شبكة توفير الخدمات على صعيد الوالية 
باستفادة  مميتشغان والمتلقين، في إطار التزامه في واليةيتعين على وكاالت األشغال و. المجتمعات التي نخدمها وتتفاعل معها
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 أصحاب اإلعاقاتو ،الجميع من الخدمة، ضمان أن يكون األفراد من كال الجنسين والجماعات مختلفة العرق والجنس والعمر
 . ة فيهاوتشجيعهم على المشارك ،على دراية بالبرامج واألنشطة التي ترعاها الوكالة

 : وأثناء إدارة مبادرات العمالة، يتم تشجيع المتلقين على اآلتي
 

مات يمكن أن يستفيد منه تبني فلسفة عامة وتنفيذ الممارسات المناسبة من الناحية المحلية لضمان توفير نظام خد •
  .الجميع

 
  .ت والممارسات المحليةوالسياسا دمج لغة تعكس رؤيتنا المشتركة بشأن االحتواء في كل البرامج والخطط •

 
الوعي الثقافي واالحتفاء بمساهمات القوى  عزيزاستضافة أو المشاركة في احتفاليات خاصة مجهزة بقصد ت •

 . العاملة وإنجازاتها في مجال األقليات والجماعات المحمية والعرقية
 

 احترام المعتقدات الدينية  4.2
 

الحاليين في البرنامج / كل المشاركين المرتقبين والمتلقين ضمان عدم معاملة ميتشغان في واليةيتعين على وكاالت األشغال 
 :وموظفي الوكالة معاملة مختلفة بسبب الديانة أو المعتقدات الدينية أو عدم اعتناق ديانة أو معتقدات، ويجب

 
  .نيةحرية الديالالسماح لألفراد بحرية التعبير عن وجهات نظهرهم وممارسة حقهم في  •

 
 . لها يَ القيام بذلك إلى صعوبة ال داع معقولة لممارسة الشعائر أو المعتقدات الدينية، ما لم يؤدِ التسهيالت الير توف •

 
 . مع األخذ في االعتبار الظروف الخاصة المنطوية عليها ،الدينية على حسب كل حالةالتسهيالت د معقولية طلب حدّ يجب أن تُ 

 
 وضع خطة التوعية والتوظيف   4.3

 
والية ميتشغان في األفراد المؤهلين، يشترط على وكاالت األشغال  اتضمان اتخاذ تدابير استباقية من شأنها توعية كل مجموعل

 : مطلوب في الخطة. والمحافظة عليها) التسويق(وضع خطة التوعية والتوظيف 
 

معية، ومعارض مثل حمالت الرسائل، والعروض التقديمية المجت(وصف وتوفير جدول زمني باألنشطة  •
التي ) الوظائف، والمشاركة في إلقاء خطب أو محاضرات، وإعالنات الخدمة العامة، والفتات اإلعالنات وغيرها

سيجري تنفيذها لضمان وصول المعلومات بشأن قانون استثمار القوى العاملة وخدمات العمالة األخرى إلى كل 
  .شرائح األفراد المهمة

 
أو البرامج التلفزيونية المعنية /أو المحطات اإلذاعية و/أو الصحف و/مية والمنشورات وتحديد كل المنافذ اإلعال •

اإلناث أو المسنين أو المعاقين أو المجتمع األهلي أو األنشطة الدينية والتي سيتم استخدامها ببأي أقليات أو 
  .لإلعالن عن البرامج والخدمات

 
منظمات تخدم األقليات أو اإلناث أو المسنين أو المعاقين أو  هااألعضاء ممن لدي أو االتحاداتالوكاالت سرد  •

  .خرىاألمستهدفة ال اتجماعالالمجتمع األهلي أو األنشطة الدينية أو أفراد 
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والشباب  الكيانات األخرى التي تخدم األقليات واإلناث/ الدينية والوكاالت/ ذكر أسماء وعناوين المنظمات األهلية •

معلومات الميتشغان بصالت مرجعية معها وتشاركها  في واليةوالتي تحتفظ وكالة األشغال  والمسنين والمعاقين
المقترحات ومواد التوظيف  اتأو تضمنها على القوائم البريدية لتلقي طلب/و وتطلب منها معلومات بصورة دورية

 . والتسويق والمواد المعلوماتية المرتبطة بالبرنامج
 

في تلبية أهداف المشاركة في  اإلستراتيجيةلتوظيف بصورة دورية ويلزم بذل الجهود لتقييم فعالية ا/ يجب تحديث خطة التوعية
 .تخطيط البرامج/ تسويقل األخرى هدافاألبرنامج الجماعة المحمية و

 
 توفير الخدمة للعمالء 

 للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة المحدودة 
 

  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةفراد معايير الوالية الخاصة بتوفير الخدمة لأل  4.4
 

ميتشغان ومراكز الخدمات التابعة لها  في واليةفي إطار التزامها المستمر بتوفير االستفادة للجميع، يتعين على وكاالت األشغال 
ي اإلجادة المحدودة للغة ذووالمتلقين اآلخرين توفير خدمات مساعدة إلجادة اللغة وتنفيذ تدابير معقولة لضمان وصول األفراد 

ميتشغان والمتلقين  في واليةلتحقيق هذا المعيار، على وكاالت األشغال . إلى البرامج واألنشطة واالستفادة منها اإلنجليزية
 : ضمان أن العمالء الضعفاء في قراءة اللغة اإلنجليزية أو كتابتها أو التحدث بها أو استيعابها بمقدورهم

 
  .ة حول البرامج والخدماتتلقي معلومات كافي •

 
 .فهم مزايا البرامج والخدمات المتاحة •

 
  .الحصول على مزايا البرامج والخدمات المؤهلين لها دون أي مقابل •

 
 . الخدمات ةوكالة موفرالأو /ميتشغان و في واليةموقفهم بفعالية إلى وكالة األشغال ذات الصلة بظروف إبالغ ال •

 
للمشاركة في واالستفادة من  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةوسائل فعالة لألشخاص  يؤدي اإلخفاق في ضمان توفير

 . قوميالتمييز ال حظرالخامس الذي ي البابالبرامج واألنشطة المدعومة من الحكومة الفيدرالية إلى مخالفة 
 

 اللغة في مساعدات ة إلى حاجالتقييم   4.5
 

ذوي اإلجادة اللغة لدى األفراد  في مساعداتحاجة إلى للميتشغان بإجراء تقييم شامل  اليةفي ويجب أن تقوم وكاالت األشغال 
 : التي تقدم فيها الخدمة عن طريق إجراء تحليل يوازن بين العوامل األربعة التالية اداخل منطقته المحدودة للغة اإلنجليزية

 
المؤهلين للمشاركة في أو من المحتمل تأثرهم  اإلنجليزيةذوي اإلجادة المحدودة للغة األفراد / عدد أو نسبة الجماعات •

  .المتلقي/ بصورة مباشرة بالبرامج أو األنشطة التي توفرها وكالة القوى العاملة
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مع البرامج واألنشطة والخدمات التي  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةاألفراد / عدد مرات تواصل الجماعات  •
  .المتلقي/ عاملةتوفرها وكالة القوى ال

 
  .المتلقي/ طبيعة وأهمية البرامج واألنشطة والخدمات التي توفرها وكالة القوى العاملة •

 
ذوي اإلجادة المحدودة المتلقي والتكاليف التقديرية المطلوبة لحصول األفراد / الموارد المتاحة لوكالة القوى العاملة •

 . على الخدمة للغة اإلنجليزية
 

حليل المؤلف من أربعة عوامل، يتم تشجيع وكاالت األشغال على االستفادة من الموارد التي تجهزها وزارة عند استكمال الت
على المحلية والبيانات / االعتماد على مصادر البيانات الخاصة بالوالية علىو ،الهيئات الفيدرالية األخرى/العمل األمريكية

ر والتواصل مع المنظمات وشاتيوصى بشدة ال. االمتثال علىالمساعدة / الذاتي أدوات الوكالة األخرى المتاحة والخاصة بالتقييم
ذوي اإلجادة على دراية باحتياجات اللغة لدى األفراد المحليين هي والتي  ،األهلية والكيانات األخرى داخل منطقة الخدمات

 . المحدودة للغة اإلنجليزية
 

 لغة والمساعدات الخاصة بها السياسة الخطية بشأن الحصول على خدمات ال  4.6
 

 مكتوبةأو المتلقين وضع خطة /بناء على النتائج المحددة في التحليل المؤلف من أربعة عوامل، يتعين على وكاالت األشغال و
ذوي اإلجادة المحدودة اللغة تصف البروتوكوالت واإلجراءات التي سيتم تنفيذها لضمان وصول العمالء الخاصة بمساعدات ل

 : اللغة يجب أنب الخاصة مساعداتالبحد أدنى، خطة . إلى البرنامج إلنجليزيةللغة ا
 

ذوي اإلجادة المحدودة خدمة على قدم المساواة لألفراد وصول بناء و بتوفير ةالسياس/ منظمةتنص على التزام ال •
 .للغة اإلنجليزية

 
ذات بالجماعات بالنسبة ربعة عوامل رافية المحددة في التحليل المؤلف من أوغتشرح بإيجاز المعلومات الديم •

  .المنطقةفي للغة اإلنجليزية ومن المحتمل مواجهتها عند توفير البرامج والخدمات واألنشطة ة المحدودة جاداإل
 

واألساليب المطلوب االعتماد عليها في توفير  ،للغةة بالنسبة مساعدلل المتاحة خدماتالمزيج / تصف نطاق •
ن ون فوريوطاقم العمل، مترجم ضمنن يون فورو، مترجمثنائيو اللغةموظفون (خدمات الترجمة الفورية 

والطريقة التي سوف يتجاوب بها المتلقي مع ) ن، خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتفون أهليو، متطوعالتعاقدب
راسالت الكتابية والم وفي حال اتصالهم هاتفيًا، ،في حال تواجدهم شخصيًا ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية

عليها في توجيه طاقم تي سوف يُعتمد واآلليات الداخلية ال ،ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةمن العمالء 
ة المطلوبة لتلبية ويمساعدات اللغالخدمات / ينالفوري ينلمترجممن االمناسب ) األنواع(نتقاء النوع الالعمل 

 .في ظل معيار معقول من سرعة التجاوب ة للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة المحدوداحتياجات العمالء 
 

لغات التي يتم التعامل معها بصورة اتصف الخطة المعدة لتوفير الوثائق الحيوية والمواد الخطية األخرى ب •
 .اإلنجليزية ، بخالفمنتظمة
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 ،ودة للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة المحدفي إخطار األشخاص استباقيًا تشرح األساليب التي سيتم استخدامها  •
من سوف يتم والوسائل التي  ،للغة دون مقابل ة بالنسبةبحقهم في الحصول على خدمات مساعد ولى،بلغتهم األ

 .خدمات الترجمة الفورية والتحريرية ن توفرالجمهور العام عإخبار خاللها 
 

داخل شبكة الخدمات على دراية تحدد خطة التدريب الموضوعة لضمان أن طاقم العمل بجميع درجاته الوظيفية  •
الخامس الذي يكفل  بابوأحكام ال ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةاألفراد خدمة الخاصة بالوالية بمعايير 

المتخصصة / التدريبات المتقدمةوإضافة إلى ذلك، يجب أن تشرح خطة التدريب . منع التمييز العنصري
والهيئات األهلية وموفري الموارد اآلخرين الذين  الخط األمامي/ يالمطلوب توفيرها لطاقم العمل اإلدار

 :يتحملون
 

أو تقديم خدمات  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةخدمة األفراد الوكالة الخاصة بمسؤولية تنفيذ استراتيجية  •
 .الترجمة الفورية والتحريرية

 
جعة مقومات التحسن المستمر في استراتيجية الخدمات المراقبة التي سيتم تنفيذها لمرا/وصف عملية التقييم •

 . وتنفيذها ،اسنويًّ ، ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةالمحلية لألفراد 
 

مساحة كبيرة في اختيار بن وميتشغان والمتلق في واليةوكاالت األشغال تتمتع اللغة، الخاصة بمساعدات العند إعداد خطة 
مع ذلك، يجب أن تتوافق مكونات الخطة ذات الصلة مع . التي سيتم دمجها، واللغةالخاصة ب داتمساعلمعينة لالتدابير ال

ويجب أن تكون متسقة مع التوجيهات الصادرة من الهيئات  ،متطلبات السياسة الخاصة بالوالية والمشار إليها في هذا القسم
قد يقوم المتلقون، حسب اختيارهم، بدمج التدابير التي تم . ططالفيدرالية المعنية بإنفاذ الحقوق المدنية بخصوص إعداد هذه الخ

 ،هذا الدليلمن  5.7و 5.6ن احسبما تقتضي الفقرتالكالمية، سمعية والبصرية والعاقة اإلتنفيذها لتلبية احتياجات األفراد ذوي 
 . اللغةالخاصة ب مساعداتلالمحلية ل اإلستراتيجيةفي 

 
  ريةمعايير خدمات الترجمة الفو  4.7

 
 ،ميتشغان والمتلقين ضمان إتاحة خدمات الترجمة الفورية على مدار ساعات عمل الوكالة في واليةيتعين على وكاالت األشغال 

ما " الً مؤه"ويشمل شرط كون الفرد . وأال يتم االستعانة إال بالمترجمين الفوريين المدربين والمؤهلين فقط لتوفير هذه الخدمات
 : ، على المترجم الفوريالً كي يكون مؤه. مترجم الفوري لذاته بأنه يتحدث لغتينهو أكثر من توصيف ال

 
  .بيان القدرة على توصيل المعلومات باللغة اإلنجليزية واللغة المستهدفة بدقة •

 
 نشطةاألو البرامج بأي مصطلحات أو مفاهيم متخصصة معنية بتوفير خدماتواإللمام بشكل أساسي، بكلتا اللغتين،  •

 .توفرها الوكالةالتي 
 

 .)أي مسائل السرية والخصوصية(مهارات وأخالقيات الترجمة الفورية الخاصة بلديه التوجيهات والتدريبات  •
 

 . لهم، ومراعاتها يتم توفير خدمات الترجمةالذين  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةثقافة األفراد بالدراية  •
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اللغة مناقشة الوسائل التي تستخدمها الوكالة الخاصة ب مساعداتهم للتضمين في خطط يتعين على وكاالت األشغال والمتلقين
 .كفاءة طاقم العمل واألشخاص اآلخرين المستخدمين في توفير خدمات الترجمة الفوريةمدى أو توثيق /لتقييم و

 
  االستعانة بمتطوعين أهليين لتوفير الترجمة الفورية  4.8

 
 مساعداتال إستراتيجيةميتشغان التي تختار دمج االستعانة بالمتطوعين األهليين في  في واليةل يتعين على وكاالت األشغا

أنهم و ،)هذا الدليلمن  4.7كما هو معرف في الفقرة (ن ووأن المتطوعين مؤهل ،اللغة ضمان إجراء الترتيبات الرسميةب الخاصة
 . معلومات العمالءسرية يستوعبون دورهم والتزاماتهم بالمحافظة على النزاهة وعلى 

 
  األصدقاء واألطفال القصر كمترجمين فوريين/ استخدام األسرة  4.9

 
أو االقتراح عليهم أو تشجيعهم  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةيحظر على وكاالت األشغال والمتلقين الطلب من األفراد 
مع ذلك، يجوز . ير االتصاالت مع طاقم عمل الوكالة أو موفر الخدماتعلى استخدام أفراد األسرة أو األصدقاء للمساعدة في تيس

ذو تسمح للشخص الخاصة بهم نصوصاً  الخدمة المحلية إستراتيجيةأن تضم ميتشغان والمتلقين  في واليةلوكاالت األشغال 
 : لقيام بذلك في الحاالت التاليةا ،يختار طواعية توفير المترجم الفوري الخاص به، والذي للغة اإلنجليزية اإلجادة المحدودة

 
ة جاداإلميتشغان أو مركز الخدمة أو وكالة موفر الخدمة بإخطار الشخص ذي  في واليةقيام وكالة األشغال  •

 .للغة اإلنجليزية بحقه في خدمات الترجمة الفورية المجانية المحدودة
 

لبه بشكل خاص استخدام فرد بالغ من لهذه الخدمات وط للغة اإلنجليزية ة المحدودةجاداإلذي رفض الشخص  •
 .أسرته أو صديق

 
وكالة موفر الخدمة بتقرير أن استخدام المترجم الميتشغان أو مركز الخدمة أو  في واليةقيام وكالة األشغال  •

 ة المحدودةجاداإلذي خصوصية الشخص  رقأو يخ ،الفوري المطلوب لن يؤثر سلبًا على فعالية الخدمات المقدمة
 . جليزيةللغة اإلن

 
أن يوثقوا أو موفري الخدمات التابعين /ميتشغان و في واليةعند استخدام أحد أفراد األسرة أو صديق، يتعين على وكالة األشغال 

. برفض العرض للغة اإلنجليزية ة المحدودةجاداإلذي عرض خدمات الترجمة الفورية المجانية وقرار الشخص  في ملف العميل
. اللغة أو إجراءات الوكالة الداخليةب الخاصة مساعداتالالمحلية بخصوص هذه العملية في خطة  ويجب تفصيل التوجيهات

 . ممنوع تحت أي ظروف استخدام األطفال القصر في توفير خدمات الترجمة الفورية
 
 

 استخدام موظفي الوالية كمترجمين فوريين   4.10
 

ميتشغان بأنه  في والية، يتم تذكير وكاالت األشغال حدودة للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة المعند وضع السياسات الخاصة باألفراد 
وموظفي الوالية اآلخرين الذين يتحدثون لغتين  ،التوظيف الزراعي التابعين لوكالة تطوير العمالة ياختصاصيحظر على 

حظر ت سياسة الواليةيرهم بأن يتم تذك ،ويخدمون في مراكز الخدمة والمرافق األخرى التي توفر خدمات العمالة العامة
مع ذلك، يجوز لموظفي الوالية مساعدة وكاالت المتلقين . اللغةب الخاصة مساعداتالخدمات قديم استخدامهم كمورد أساسي لت
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لغتين غير  ونيتحدث نالوكالة الذيعندما يكون موظفو بصورة محدودة في االستجابة إلى احتياجات خدمة العمالء المبدئية 
 .اللغةة الخاصة بمساعدلل افوريًّ ودعًما  الً أو في حاالت الطوارئ التي تتطلب تدخ/و ينمتاح

 
 شروط المالذ اآلمن / توجيهات الترجمة التحريرية  4.11

 
ترجمة مواد البرنامج الضرورية أو الوثائق الخاصين بها التأكد من والية ميتشغان والمتلقين في يتعين على وكاالت األشغال 

إلى كل لغة يتم التعامل معها بصورة منتظمة وتتحدثها الجماعات ) 4.12كما هو معرف في معيار السياسة رقم (الحيوية 
في إطار االمتثال لهذا المعيار، . أو من المحتمل تأثرها بصورة مباشرة ببرامج أو أنشطة الوكالة ،المؤهلة للحصول على الخدمة

المالذ اآلمن المحددة في الخاصة ب النصوصاالعتماد على التوجيهات العامة أو على وكاالت األشغال والمتلقين، كلما أمكن، 
 : تقترح شروط المالذ اآلمن قيام المتلقين باآلتي. ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةالتوجيهات الفيدرالية الخاصة باألفراد 

 
للغة اإلنجليزية تتألف من ة المحدودة جادإلمن ذوي ا ويةتوفير ترجمة تحريرية للوثائق الحيوية لكل مجموعة لغ •

من إجمالي األفراد المؤهلين للحصول على الخدمة أو من المحتمل تأثرهم ) أيهما أقل(فرد  1000أو  ةبالمائ 5
  .ة ببرنامج أو نشاط موفر الخدمةبصورة مباشرة أو كبير

 
للغة األساسية  ،دون مقابل ،تحريريةللمواد ال مختصةإصدار إشعار خطي يفيد حق الحصول على ترجمة فورية  •

، بالمئة 5حد الـتصل مجموعة اللغة إلى عندما  ،ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةلمجموعة األفراد المعنيين 
 . فرًدا 50لكنها تتألف من أقل من 

 
مجدية استفادة الحاجة لتوفير وهي ال تؤثر على . المالذ اآلمن على ترجمة الوثائق التحريرية فقطالنصوص الخاصة بتسري 

من خالل مترجمين فوريين أكفاء عندما يتم االحتياج إلى خدمات الترجمة الفورية  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةألفراد ل
 . لتيسير التواصل

 
 الوثائق الحيوية   4.12

 
 أو إذا كان فيدراليًاأو المزايا المدعومة /مات والوثيقة حيوية إذا كانت تحتوي على معلومات حيوية للحصول على الخدعد تُ 

 : على سبيل المثال ال الحصر ،قد تشمل هذه الوثائق. يقتضيها القانون
 

  .ى مزايا أو خدمات يوفرها المتلقينشاط يوفره المتلقي أو للحصول عل/ طلبات التقديم للمشاركة في برنامج •
 

 .نماذج الموافقة والشكاوى •
 

  .إشعارات الحقوق •
 قوة العمل وطبيعة خدمات  ة أخرى،وكاالت موفر/ القوائم أو الموارد التي تحدد الشركاء في مركز خدمة شامل  •

 .المقدمة
 

  .الخطابات أو اإلشعارات التي تتطلب استجابة من المستفيد أو العميل •
 

 .الخطابات الخاصة بمعلومات مهمة حول المشاركة في برنامج أو نشاط •
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  .ليل الخدمات أو رفضها أو إنهائهاة بتقاإلشعارات المتعلق •

 
  .حق المكفول لرفع شكوى من التمييزمعلومات حول ال •

= 
 .معلومات حول توفير الخدمات لألفراد المعاقين •

 
م كفاءة مهارة أو وظيفة أو رخصة معينة ال م إجادة اللغة اإلنجليزية ولكنها تقيّ االختبارات التحريرية التي ال تقيّ  •

  .اللغة اإلنجليزيةتشترط إجادة 
 

 .خاصة باللغة مساعدات مجانيةوجود ب ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةاإلشعارات التي تخطر األفراد  •
 

 . مواد التوعية والمواد التسويقية الخاصة بالبرنامج •
 

وكاالت ال، يتعين على ة اإلنجليزيةذوي اإلجادة المحدودة للغحرًصا على ضمان االمتثال لمعايير الوالية الخاصة بخدمة األفراد 
لالستفادة المجدية م بصورة دورية طبيعة الوثائق التي تصدرها بصورة معتادة للوقوف على المواد حيوية يّ تقّ أن  ةالمتلقي

 . ونهمخدميالذين  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةاألفراد ولمشاركة 
 

  إلى المعلومات على الموقع اإللكتروني المحدودة للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة إمكانية وصول األفراد   4.13
 

على المعلومات على المواد المنشورة على المواقع  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةمتطلبات حصول األفراد أيًضا تسري 
إنما يجب  ،مة المواقع اإللكترونية بأسرهاوال يلزم ترج. ميتشغان وموفر الخدمات في واليةاإللكترونية الخاصة بوكالة األشغال 

نفسها ستكون  المعلوماتإن ، فباللغة اإلنجليزية أن يضمن المتلقون أنه في حال نشر نسخة من معلومات مهمة أو وثيقة حيوية
حة الرئيسية وإذا كان الموقع اإللكتروني يضم وثائق مترجمة، فيجب أن توجه الصف. اإلنجليزية ، خالفباللغات المناسبة متاحة

 . المعلومات تلكالمستخدمين إلى مكان 
 
 
 
 

 تدريب طاقم العمل   4.14
 

ميتشغان تنفيذ التدابير لضمان أن طاقم عملها اإلداري والوكاالت، داخل شبكة المتلقين  في واليةيتعين على وكاالت األشغال 
ويجب أن تشمل التدريبات . الخاصة بذلكلمعلومات ولديهم ا المتطلبات الفيدرالية للوصول للغةبالخاصة بها، على دراية 

 : المحلية
ضد األصل الخامس الخاص بمنع التمييز  بابلضمان أن طاقم العمل، على كافة المستويات، على دراية بأحكام ال إستراتيجية

 .محدودة للغة اإلنجليزيةذوي اإلجادة الألفراد االستفادة المجدية لومعايير الوالية الخاصة بخدمة العمالء لضمان  ،القومي
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شاملة بخطة معرفة العمالء للحصول على / لديهم عالقة اتصال مباشرة بالجمهور نوكل طاقم العمل الذي ألفراد اإلدارةخطة 
المترجم التحريري لكل من اللغات الشائعة / وموارد المترجم الفوري ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةخدمة األفراد 

  .التي يتم التعامل معها والنادرة
 

بمعايير  الترجمة التحريرية/ نظام لضمان وفاء طاقم العمل وغيرهم من الموظفين المشتركين في توفير خدمات الترجمة الفورية
الخدمة المناسبة من الناحية  قديمن على النحو الالئق على مهارات وأخالقيات الترجمة الفورية وتووأنهم مدرب ،الكفاءة المحددة

 . الثقافية
/ ميتشغان وموفر الخدمة على حسب تقدير الوكالة في واليةويأتي النحو الذي يتم به تقديم التدريبات لطاقم عمل وكالة األشغال 

مناسبة ربعة عوامل، ، بناء على النتائج المحددة في التحليل المؤلف من أفسيرغير أنه يتعين على الوكالة االستعداد لت. المتلقي
 . لتلبية االحتياجات المحليةالخاص بها التدريب  إستراتيجيةمجال ومحتوى 

 
 اللغة الخاصة ب مساعداتلمراقبة الخطة المحلية ل  4.15

 
المساعدات فعالية خطة لميتشغان وموفري الخدمات التابعين لها إجراء تقييم سنوي  في واليةيتعين على وكاالت األشغال 

البرامج من  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةألفراد االستفادة المجدية لالخاصة بهم لضمان استمرار  ة باللغةالخاص
 : يجب أن يقوم التقييم السنوي باآلتي. والخدمات

 .الخدمةقديم تفي منطقة  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةلألفراد  ديموغرافيةلالسمات اعلى مراجعة أي تغييرات طرأت 
 

ذوي الخدمة لألفراد /تفي باحتياجات التواصل الخاصة باللغة لمساعداتلتقرير ما إذا كان نطاق وطبيعة الخدمات الحالية 
 .اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية

 
 . تقرير ما إذا كان طاقم العمل على دراية بالسياسات واإلجراءات وكيفية تنفيذها

 
منهجهم في  ضمنيتعلى  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةلذين يتعاملون مع نسبة كبيرة من األفراد يتم تشجيع المتلقين ا

 تهاجهيتم مواالمشكالت التي والذي يتحقق  تقدمبناء على الآليات للحصول على مالحظات العمالء وتقييم طاقم العمل المراقبة 
مدخالت من ببصورة مستمرة  ةلباطللموصى أيًضا بوسائل ويُ . إلنجليزيةذوي اإلجادة المحدودة للغة اخدمة األفراد خالل 

 . ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةالمنظمات األهلية والمناصرة التي تخدم مجتمعات األفراد 
 
 

 متطلبات اإلخطار   4.16
 

الخاصة  خدماتالار عام بسياسة الحصول على ميتشغان والمتلقين التابعين لها توفير إخط في واليةيتعين على وكاالت األشغال 
ولمساعدة شبكة . اإلنجليزيةخالف بلغات  لمساعدات الخاصة باللغةويجب أن تكون مستعدة لنشر الخطة المحلية ل ،اللغةب

لة ، تستخدم وكالة تطوير العماالخاصة باللغةالمجانية المساعدات توفير اإلخطار العام بخدمات على  الواليةفي الخدمات 
ويتعين على المتلقين نشر إشعار  ."إشعار بخدمات الترجمة الفورية/ نتحدث لغتك نحن"اإلشعار المكتوب بعدة لغات بعنوان 

 .ا بقصد تلبية متطلبات اإلخطار العامأخرى مصممة محليًّ الفتات نشر / الوالية وعرض
 

  ي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةذوممارسات الوالية لتقييم امتثال المتلقي لمتطلبات األفراد   4.17
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 ةوكالة الموفرالميتشغان أو  في واليةالتي توفرها وكالة األشغال  المساعدات الخاصة باللغةتتوقف طبيعة ونطاق خدمات 
ة األفراد عند تقييم امتثال وكالة القوة العاملة والمتلقي لمعيار الوالية الخاص بخدم. على مجموعة من العوامل المحليةللخدمة 

قام قد ، تتولى وكالة تطوير العمالة مراجعة الوثائق المحلية لتقرير ما إذا كان المتلقي ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية
استفادة  ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةلتحقق مجموعات األفراد  المساعدات الخاصة باللغةبدمج تدابير معقولة في خطة 

هذا ستكمال اب. لومستوى الموارد المحدد في التحليل المؤلف من أربعة عوام ،بناء على االحتياجات المتوقعةجدية ممتساوية و
بمرور المحلية بالكامل  المساعدات الخاصة باللغةالتقييم، تقر وكالة تطوير العمالة أنه في بعض الحاالت سيتم تنفيذ خطة 

جهود قياس االمتثال المبدئية التي تقوم بها من مكونات لقي إزاء االمتثال مكون هام لمتل الحسنة النوايا مساعيالتعد . الوقت
 . دارةاإل
 

ذوي اإلجادة األفراد ب الخاصة لتوجيهاتلعلى مراجعة النص الكامل  الخاصين بها ويتم تشجيع وكاالت األشغال والمتلقين
ة والهيئات الفيدرالية األخرى التي تمنح التمويالت للوكاالت التي تصدرها وزارة العمل األمريكي المحدودة للغة اإلنجليزية

 ;/http://www.lep.gov :ويتم حثها على مراجعة الموارد المتوفرة على العنوان ،التابعة لها
http://www.dol.gov/oasam/programs/crc /وhttp://www.census.gov #/طبيقلنسخها واستخدامها في إعداد وت 

 .ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزيةالمستمر على الخطط المحلية الخاصة بخدمات األفراد ن يمقومات التحس
 

 الجزء الخامس
 504الواردة في القسم  المعماريةو االمتثال لمتطلبات التسهيالت البرنامجية

 
توفير عند التمييز ضدهم  وتحمي األفراد المعوقين المؤهلين منبعاد التي تمنع االست نصوصتسليط الضوء على ال: الغرض

 . وفرص التوظيفوصول إلى المنشآت وال ،الخدمات وأنشطة البرنامج
 

مبادرات العمالة على نحو تنفيذ يتعين على وكاالت األشغال ومراكز الخدمة التابعة لها والمتلقين اآلخرين  :السياسة  5.0
لوفاء بهذا االلتزام، يجب أن يكون بمقدور المتلقين بيان كيف ول. لألفراد المعوقين البرنامجية والمعماريةيسمح بالتسهيالت 

ألفراد ، القول إنها سهلة الوصول واالستخدام من جانب افي مجملهابرامج الوكالة وخدماتها وأنشطتها إلى عند النظر  ،يمكن
 . المعوقين

 
 لى البرنامجوصول إالمعايير العامة للتسهيالت الخاصة بالمعوقين لل

 
  التمييز على أساس اإلعاقةحظر   5.1

 
وفي  ،أي مساعدات أو مزايا أو خدمات توفرها الوكالة الخاصة بهمعند تقديم يحظر على المتلقين التمييز على أساس اإلعاقة 

وفي التسجيل للحصول على خدمات التدريب والدعم المحورية المكثفة المتاحة بموجب قانون استثمار  ،ممارسات التوظيف
البرامج، ال يجوز للمتلقين حرمان الفرد المعاق المؤهل من فرصة المشاركة أو فرض معايير  قديموفي ت. ملةالقوى العا

ويتعين على المتلقين كذلك االلتزام بالمحظورات ضد التمييز . ميل إلى استبعادهمأو ت األفراد المعاقينكشف استحقاق من شأنها 
 . ح الفيدراليةالمشار إليها في اللوائ، وعلى أساس اإلعاقة

 
  بيئة أكثر اندماجية  5.2

 



:W 63 من 36 صفحة 2015-28-9                                      منقحة ف التظلمسياسة /االمتثال لتكافؤ الفرص/لقوى العاملةا 
 

إدارة البرامج في بيئات  للخدمة وكاالت الموفرالميتشغان ومراكز الخدمة التابعة لها و في واليةيتعين على وكاالت األشغال 
التدريبات  تنفيذوكذلك ضرورة  ،، من منظور تطوير العمالة، ضرورة قيام المتلقين بتوفير التسهيالت/ مما يعنياندماجية

إن البرامج . لتفاعل مع األشخاص غير المعوقينمن ان األفراد المعوقين وتمكّ  اإلدماج،والخدمات المرتبطة بها في بيئات تعظم 
كامل النطاق اللى صعيد عالتي توفرها المناطق المحلية الستثمار العمالة يجب أن يكون لديها القدرة على خدمة األفراد 

 في واليةحالة التلقائية لألفراد المعوقين إلى خدمات إعادة التأهيل اإلويحظر . والحسيةدراكية لعقلية واإلإلعاقات الجسدية وال
أو إلى برامج أو وكاالت أخرى ) LARA(التراخيص والشؤون التنظيمية في إدارة ميتشغان أو مكتب خدمات المكفوفين 

ضرورة تسجيل العمالء  ،الخدمة إستراتيجية، كجزء من لمتلقوناتطلب عالوة على ذلك، يجب أال ي. خاصة بتدريب المعاقين
هذا . أو البرامج المحلية التي توفر خدمات متخصصة لألفراد المعاقينفدراليًا في البرامج المدعومة بشكل ثنائي المعوقين 

 تلكطواعية على المشاركة في  ن أو يوافقونوفقط في الحاالت التي يختار فيها األفراد المعوقيمكن أن يحدث التسجيل الثنائي 
 .ية المشتركةترتيبات التمويلالالمبادرات أو 

 
  برامج منفصلة  5.3

 
لضمان أن التدريبات والمزايا والخدمات المقدمة لألفراد المعاقين  ،الضرورة، عند مسموح بالبرامج المنفصلة لألفراد المعوقين

ال يجب استخدام البرامج المنفصلة لتقييد مشاركة األفراد . مقدمة لآلخريني عليه الخدمات الذال نفسه القدربالمؤهلين فعالة 
ن بحق المشاركة في التدريبات المتاحة األخرى إذا وويجب أن يحتفظ األفراد المعوق ،العامةندماجية المعوقين في البرامج اال

البرامج المنفصلة، يتعين على وكاالت تُقدم حيث . البرنامجالشتراك في ستوفوا معايير االختيار المحددة لاو ،اختاروا ذلك
 . ميتشغان االحتفاظ بوثائق خطية تشرح مبررات إعداد كل برنامج أو نشاط أو خدمة منفصلة في واليةاألشغال 

 
  الترتيبات التيسيرية المعقولة  5.4

 
الالزمة للقيود الجسدية أو " المعقولةالترتيبات التيسيرية "ميتشغان والمتلقين إجراء  في واليةيتعين على وكاالت األشغال 

العقلية المعروفة التي يتسم بها األفراد المعوقين المؤهلين، ما لم يستطع المتلقي بيان أن الترتيبات التيسيرية المطلوبة تفرض 
ونشر اإلجراءات ميتشغان تبني  في واليةحرًصا على الوفاء بهذا االلتزام، يتعين على وكاالت األشغال . لها يَ صعوبات ال داع

المشاركون والموظفون ومقدمو طلب التوظيف والجمهور العام لطلب الترتيبات تبعها الخطية التي تصف العملية التي يجب أن ي
ويجب أن تشير اإلجراءات المحلية إلى توفير نطاق كامل من تدابير الترتيبات . لوصول إلى برامج وخدمات الوكالةلالتيسيرية 

 : التدابير تلكتشمل . ة في اللوائح الفيدراليةجرالتيسيرية المد
 

 .إعادة هيكلة برامج التوظيف أو التدريبات •
 

 .إعداد جداول زمنية معدلة للعمل أو التدريب •
 

 .االختبارات التي تمنع التقييم المنصف للمهارات/ تغيير أساليب التقييم •
 

  .توفير أدوات وخدمات مساعدة •
 

 .جهزةشراء أو تعديل المعدات أو األ •
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إجراء التغييرات الضرورية على موقع العمل أو التدريب لضمان سهولة استخدام المرافق من قبل األفراد  •
 . المعوقين

 
يجب أن تشير اإلجراءات المحلية كذلك إلى رغبة المتلقي في إجراء تعديالت معقولة على سياسات الوكالة وممارستها 

لمتلقي بيان أن هذه التعديالت قد تسفر عن تغيير كبير في طبيعة نشاط أو خدمة ، ما لم يستطع اذلك وإجراءاتها عند طلب
مطلوب كذلك من وكاالت األشغال والمتلقين نشر إشعار الوكالة العام والداخلي المعني بعملية الترتيبات التيسيرية . برنامجه
من أجل طلب قديم ذج أو إرشادات يجب استخدامها لتأي نماوفرة بسهولة، المواد المتأن يضم، كما هو الحال في ويجب  ،المحلية

 .الترتيبات التيسيرية
 

  جذريالتغيير ال/ لها يمعايير تقرير الصعوبات التي ال داع  5.5
 

لها أو عن  ييجب أن يتم اتخاذ كل القرارات المتعلقة بما إذا كانت الترتيبات التيسيرية المطلوبة قد تسفر عن صعوبات ال داع
 . من يعينهميتشغان أو  في واليةفي طبيعة البرنامج أو النشاط أو الخدمة بواسطة أكبر مسؤول في وكالة األشغال  جذريتغيير 

 : القرارات تلكخذها في االعتبار عند اتخاذ أوتشمل العوامل التي يجب 
 

 .نوع الترتيبات التيسيرية المطلوبة •
 

 .صافي تكلفة الترتيبات التيسيرية •
 

  .عام حجم الوكالة بشكل •
 

  .الموارد المالية العامة المتاحة للوكالة والمرفق أو المرافق التي ستدخل في الترتيبات التيسيرية •
 

التأثير الناجم من توفير الترتيبات التيسيرية على قدرة الوكالة أو المرفق على خدمة العمالء اآلخرين وقدرة  •
 . الوكالة أو المرفق على تنفيذ مهمته

 
ل ووصلميتشغان إعداد بيان خطي بأسباب ا في واليةلها، يتعين على وكالة األشغال  يجود صعوبات ال داعفي حال تقرير و

في ويتم إعالم وكاالت األشغال . نسخة من القرار الخطي للفرد الذي طلب الترتيبات التيسيريةإعطاء ويجب . إلى هذه الخالصة
لها ال يعفي الوكالة من واجبها في  يالمطلوبة قد تسفر عن صعوبات ال داعميتشغان أن القرار بأن الترتيبات التيسيرية  والية

 . لها يتجهيز ترتيبات تيسيرية أو خدمة بديلة، إن وجدت، ال تنجم عن صعوبة ال داع
 

  توفير الوسائل والخدمات المساعدة/ تسهيالت التواصل  5.6
 

ة التابعة لها ووكاالت الموفر اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أن ميتشغان ومراكز الخدم في واليةيتعين على وكاالت األشغال 
للوفاء بهذا االلتزام مطلوب من المتلقين . التواصل مع األفراد المعوقين بنفس القدر من الفعالية الذي عليه التواصل مع اآلخرين
أو سمعية أو إعاقة في التحدث في تيسير  إتاحة وسائل وخدمات مساعدة، كلما لزم األمر، لمساعدة األفراد ذوي إعاقات بصرية

عند االحتياج إلى وسائل أو خدمة مساعدة، يتعين على المتلقي منح الفرد المعاق الفرصة لطلب . كل مراحل تقديم البرنامج
 .الوسائل أو الخدمة المساعدة التي يختارها ويجب أن يولي هذا االختيار اهتماًما كبيًرا في معالجة الطلب
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 مات توفير مترجم فوري مؤهل خد  5.7
 

ميتشغان والمتلقين التابعين لها تحديد الترتيبات الخاصة لضمان التمكن من إجراء طلب  في واليةمطلوب من وكاالت األشغال 
م تشمل الترتيبات المناسبة اتفاقات تعاقدية أو مذكرة تفاه. الترتيبات التيسيرية للحصول على خدمات الترجمة الفورية في حينه

 . أو قائمة الموارد أو وسائل أخرى تضمن توفير الخدمة في إطار معيار معقول من سرعة التجاوب
 

يجب أن تحدد قائمة الموارد، في حالة . تاح المترجم الفوري بموجبهايجب أن تطرح االتفاقات الخطية الشروط واألحكام التي يُ 
الفوريين ويجب أن تشير إلى التفاهم الذي توصل إليه المتلقي مع كل  استخدامها، الترتيب الذي يقتضي به االتصال بالمترجمين

 . موفر مسرد بالقائمة بشأن شروط توفير الخدمة
 

 أجهزة االتصال عن بعد   5.8
و ا، أميتشغان والمتلقين التابعين لها توفير إمكانية استخدام أجهزة االتصال للمعاقين سمعيًّ  في واليةيتعين على وكاالت األشغال 

. عاقة في التحدثاإلسمعية أو العاقة اإلجهاز اتصال آخر بنفس القدر من الفعالية لتيسير التواصل بين الوكاالت واألفراد ذوي 
ميتشغان وسيلة  والية في تحويللبخدمة االخاص  711أو رقم الوصول  1-800-659-3777يمثل استخدام الرقم المجاني 

 . تطلبلبي هذا المت وظيفياً، مكافئة اتصال
 

 مساعدة الأجهزة   5.9
 

 علىيتم تشجيع مراكز الخدمة والموفرين اآلخرين على تجهيز مرافقهم بأجهزة تكنولوجية مساعدة ومنتجات أخرى للمساعدة 
ورغم أن معايير الوالية التي تشترط تدبير مجموعة معينة من . تحسين استفادة العمالء المعوقين من موارد وخدمات البرنامج

هزة التكنولوجية لم يتم استخدامها بعد، إال أنه يتم تشجيع مراكز الخدمة والموفرين اآلخرين على االعتماد على التوصيات األج
في تقرير أنواع األجهزة /) http://www.communityinclusion.org: المرجع(التي أعدها معهد الدمج المجتمعي 

بة يستفيد منها الجميعيمكن فعال والمحافظة على بيئة خدمات المساعدة التي يمكن تدبيرها لتيسير التواصل ال  . ومرحِّ
 

  ل على التكنولوجياصوتسهيالت الو  5.10
 

يتعين على المتلقين . التطبيقات المرتبطة بالكمبيوتر/االلتزام بتوفير وسائل اتصال فعالة كذلك تكنولوجيا المعلوماتيشمل 
. الة اإللكتروني وبرامجها ومواقع اإلنترنت ونظم المعلومات التقنية األخرىضمان سهولة الوصول إلى صفحات موقع الوك

ويتعين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها، في إطار التقييم الذاتي لتسهيالت الحصول على البرنامج، مراجعة 
 .األنظمة تلكلى إين المعوقين صول المستخدموواتخاذ اإلجراء المناسب لضمان  ،خدمات الشبكة/ التطبيقات التقنية

 
 عاقةممارسات التوظيف والتدريب المرتبطة باإل

 
  المحافظة على ممارسات التوظيف المناهضة للتمييز  5.11

 
ميتشغان والمتلقين التابعين لها التمييز في ممارسات التوظيف أو في  في واليةكأصحاب عمل، يحظر على وكاالت األشغال 

 همموظفيبين عالقات المنظمة لل سياساتالو موفر/ وكالة األشغالأفراد عكس يويجب أن . الوظيفةشروط وأحكام ومزايا 
وأحكام عدم التمييز  ،اإلعاقاتذوي ن يياستخدام ممارسات التوظيف المتسقة مع قانون األمريكاإلجراءات الخاصة بهم، و

 . بهاالمنصوص عليها في قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية المعمول 
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 مراجعة مؤهالت الوظيفة   5.12

 
والهدف من . مؤهالت كل الوظائف بصورة دورية مالئمةيتعين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها مراجعة مدى 

المتلقي تقع على و. المراجعة هو ضمان ارتباط مؤهالت الوظيفة بأداء الوظيفة واتساقها مع ضرورة العمل واألداء اآلمن
 . متثل لهذا المتطلبولية بيان أنه اسؤم
 

  اإلعاقة في إطار توفير خدمات العمالة عن ستعالمالا  5.13
 

في سياق توفير الخدمات، يجوز لوكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها إجراء استعالمات محدودة بخصوص ما إذا كان الفرد 
ويمكن طلبها مباشرة لتقرير استحقاق  ،لغرض جمع البيانات) اخطيًّ (عام االستعالمات بوجه تُجرى تلك و. يعاني من إعاقة أم ال

. تمويل خاص أو لضمان توفير الترتيبات التيسيرية الضرورية للحصول على خدمات البرنامج/ الحصول على برنامج 
الفيدرالية في إطار االمتثال التوجيهات الصادرة من الهيئات  إتباعمن وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها أيًضا مطلوب و

ويتعين استحداث بروتوكوالت وإرشادات داخلية ليستخدمها طاقم العمل الذي يتفاعل مع أو يجري مقابالت مع  ،لهذا المتطلب
 . مقدمي الطلبات الراغبين في الخدمات

 
  فعملية التوظي/ عملية االنتقاء التي تسبق التوظيفخالل اإلعاقة  عن استعالماتال  5.14

 
ال يجوز قانونًا لوكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها االستفسار عما إذا كان مقدم طلب التوظيف يعاني من إعاقة أو إجراء 

استعالمات يستنبط منها وجود إعاقة أثناء عمليات االنتقاء التي تقوم بها الوكالة للتوظيف أو عند إجراء مهام االنتقاء والمقابالت 
معلومات مرتبطة  ذكر وفي الحاالت التي يتم فيها طواعية. ي تسبق التوظيف نيابة عن أصحاب العمل المحليينالشخصية الت

مقدم طلب  ألصحاب العمل المرتقبين، ما لم يتخذ) معلومات طبية أخرىأي أو (باإلعاقة، يحظر على المتلقين اإلفصاح عنها 
 . نيابة عنهعن ذلك والطلب تحديًدا من طاقم العمل لدى المتلقي باإلفصاح إعاقته  حالةباإلفصاح عن  الً التوظيف قراًرا مستق

 
  الفحوصات الطبية التي تسبق التوظيف  5.15

 
قد ال يشترط المتلقون إجراء فحوصات طبية قبل التوظيف ولكنهم قد يشترطون توفير الوظيفة بناء على نتائج فحص طبي 

 :التالية جرى قبل دخول الفرد الخدمة في الحاالتيُ 
 

ذلك اإلعاقة، ل حالة، بغض النظر عن نفسها فئة الوظيفةالالمتدربين الجدد في / اشتراط خضوع كل الموظفين •
 .ذاته الفحص الطبي

 
على أساس  للتمييز ضد صاحبهاالتعامل مع نتائج الفحص الطبي بصفتها معلومات سرية وعدم استخدامها  •

 . اإلعاقة
 

  السجالت الطبية/المفصح عنها سرية المعلومات الطبية  5.16
 

يلزم التعامل مع معلومات اإلعاقة المفصح عنها وكافة المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية أو التاريخ الطبي لمقدمي طلبات 
التعامل معها على أنها معلومات طبية يلزم  ،بما فيها المعلومات المفصح عنها طواعية ،التوظيف والمشاركين والموظفين
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 ملفاتالمعلومات في  تلكخطوات لحماية أمن السجالت الطبية ولضمان عدم تضمين الويتعين على المتلقين اتخاذ . ةسري
وفي ظروف محدودة، كما هو منصوص عليه في اللوائح، يمكن مشاركة . لبرنامجلمشارك الخاص بااألفراد أو ملف ا

كر اإلجراءات المحلية المستخدمة من قبل وكاالت األشغال ويجب أن تذ. المعلومات الطبية مع اإلدارة ومسؤولين آخرين
 . السجالت تلكوالمتلقين التابعين لها الطريقة التي سيتم بها حفظ الوثائق الطبية والموظفين المسموح لهم بالوصول إلى 

 
 معايير التسهيالت المعمارية للمعوقين

 
  االلتزام بتوفير تسهيالت معمارية للمعوقين  5.17

 
ن على وكاالت األشغال وموفري الخدمة التابعين لها ضمان توفير تسهيالت معمارية لألفراد المعوقين الستخدام كافة يتعي

وفي إطار االمتثال لهذا المعيار، يجب على وكاالت األشغال ضمان وفاء كل المواقع المخصصة . جوانب البرامج واألنشطة
ال يشترط على  ،وداخل شبكة الخدمات المحلية. صة بالتسهيالت المعماريةكمركز خدمة شامل بالتوجيهات الفيدرالية الخا

للمعوقين حققت قد عتبر وكاالت األشغال وتُ . قائممرفق من كل جزء إلى كل مرفق أو تمكين الوصول إلى وكاالت األشغال 
  إمكانية الوصول لها.تتسم ب، عند النظر إلى مجملها ،برامجها ما دامت تمكين الوصول

 
  تحولالخطة / تعديل المرافق  5.18

 
التدريب إال إذا فشلت الطرق البديلة غير الهيكلية في تقديم نفس المزايا والفرص أو مزايا مماثلة مرافق ال يلزم تعديل البرنامج و

المتلقين وضع  وفي الحاالت التي يلزم فيها إجراء تغييرات هيكلية على المرافق، يتعين على. لألفراد المعوقين بصورة متساوية
ويجب أن تفي الخطة وعملية التطوير المرتبطة . بمن فيهم األفراد المعوقين المؤهلين ،بمساعدة األشخاص المعنيين تحولخطة 

ويجب أن تراعي كل اإلنشاءات الجديدة أو الخطط الخاصة بتجديد المرفق المعايير . بالخطة بالمتطلبات المذكورة في اللوائح
. 1968المعمارية لعام  حواجزت المعمارية للمعوقين كما نصت عليها إدارة الخدمات العامة في قانون الالخاصة بالتسهيال

 http://www.gsa.gov/portal/category/100000: المرجع
 

  المعلومات والعالمات  5.19
 

على المعلومات  ،سمعيةالأو  بصريةالعاقة اإلبمن فيهم األشخاص ذوي  ،يتعين على المتلقين ضمان حصول األفراد المعنيين
وعلى كافة الوكاالت اتخاذ اإلجراءات لالمتثال . ومكان الخدمات واألنشطة والمرافق المزودة بالتسهيالتوجود بشأن 

إلى المساحات التشغيلية والمرافق والبرامج رشادات اإلعطي المباني والملصقات األخرى التي تالخاصة بعالمات  لتوجيهاتل
 : ويجب على المتلقين تحديًدا. داخل المباني الخاصة بها،معلومات الأو ، سهيالتالمزودة بالت

 
 .كل مدخل رئيسي لمرفق مزود بالتسهيالتعند تركيب الرمز العالمي الخاص بتسهيالت المعوقين  •

 
وقع أو م/أو موقع التدريب و/اإلداري و) المكاتب(واإلشعارات األخرى المناسبة في المكتب عالمات تعليق ال •

مثل (لتوجيه األفراد المعوقين إلى مكان االنتظار المخصص والمرافق الثانوية المزودة بالتسهيالت  ،الخدمات
 .)ا، وغيرهاأجهزة االتصال للمعاقين سمعيًّ /دورات المياه، قاعات الغداء، أجهزة توفير مياه الشرب، الهواتف

 
ة بالتسهيالت لتوجيه المستخدمين إلى المواقع التي يمكن المدخل الرئيسي للمرافق غير المزودعند توفير عالمات  •

 . الخدمات والمرافق المزودة بالتسهيالتبشأن الحصول فيها على معلومات 
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  خطط إخالء المرافق  5.20

 
في برنامج إدارة المرافق المحلية، يشترط على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها وضع خطط اإلخالء ونشرها كجزء من 

التهديد واإلعصار، والحريق، (الخطط اإلجراءات التي يتم تفعيلها استجابة لحاالت الطوارئ تلك وتصف ظاهرة. أماكن 
المشاركين وطاقم العمل وزوار مراكز الخدمة ووكاالت الموفر قد تنزل بالتي ) بانفجار قنبلة، ومسائل السالمة العامة األخرى

المساعدة اإلجراءات الخطط الخاصة بإخالء األفراد المعوقين الذين قد يحتاجون إلى تلك  تناولويجب أن ت. ومرافق التدريبات
ويتعين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها إعالم األفراد المعوقين بالخطط الخاصة . أو مساعدات أخرى على الحركة

 . ابإخالئهم شخصيً 
 

 االلتزامات اإلدارية
 

  التقييم الذاتي  5.21
 

بما فيها (إجراء تقييم ذاتي لتقرير درجة امتثال المرافق والبرامج ونظم االتصال مطالبون بالمعونات المالية الفيدرالية  ومتلق
وإذا لزم . وممارسات التوظيف الحالية لدى الوكالة للمعايير الفيدرالية الخاصة بتسهيالت المعوقين) تطبيقات الكمبيوتر/اإلنترنت

أو تصحيح تلك السياسات والممارسات غير المتسقة مع المعايير التنظيمية أو التي تؤثر /لى المتلقين تعديل واألمر، يشترط ع
ويلزم حفظه في ملف  ،يجب أن يغطي التقييم الذاتي كافة نواحي برامج المتلقي. ا على المشاركة الكاملة لألفراد المعوقينسلبيًّ 

 .وألغراض االمتثال لقانون تطوير العمالة ،قي لالمتثال للقانونلمتلالحسنة النوايا ل مساعيالكدليل على 
 

  تطوير السياسة  5.22
 

وصف وتوثيق النظم والممارسات الداخلية لضمان توفير التسهيالت لألفراد المعوقين عبر شبكة مطالبة بوكاالت األشغال 
مراكز الخدمة  ،الصادرة من وكاالت األشغال، والسياسةالخاصة ب تصاالتنصح االيجب أن ت. الخاصة بها الخدمات المحلية

أو /ويجب أن تشترط تبني و ،والمتلقين اآلخرين بااللتزام بالعمل وفق متطلبات الخدمة المرتبطة باإلعاقة ةوكاالت الموفرالو
تياجات العمالء الستجابة إلى احل إتباعهاتشرح اآلليات المحددة المطلوب التي خطية الإجراءات ال/ حفظ بروتوكوالت الخدمة

 . المعوقين
 

  التدريبات المرتبطة بخدمة اإلعاقة  5.23
 

المستويات، على تدريبات على  مل، على كافةا، يتعين حصول الع2.13باالتساق مع المتطلبات المشروحة في معيار السياسة 
وكاالت األشغال تلتزم افة إلى ذلك، إض). إلعاقاتل يقانون األمريكال/ 504القسم (المتطلبات الفيدرالية الخاصة باإلعاقة 

االحتكاك باألفراد تي يفرض عليها وضعها ال ة،وكاالت الموفرالبضمان تلقي طاقم العمل اإلداري وموظفي مراكز الخدمة و
ويجب أن يشمل . أو الموفر/خدمة اإلعاقة الخاصة بوكالة األشغال و إستراتيجيةعلى  لتدريب شامضمان تلقي  ،المعوقين
، نظم االتصال عن بعد البديلةتقييم و ،، اإلجراءات الخاصة باالستجابة لالحتياجات الخاصةحسب الحاجةالتدريب، محتوى 

ويجب حفظ األدلة التي تثبت . اإلعاقة إحساسالوسائل المساعدة والخدمات والوعي العام ب/ ومعالجة طلبات الترتيبات التيسيرية
 .خالل عملية مراجعة االمتثال توفير هذه التدريبات في الملف للمراجعة

 
 الجزء السادس
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 السجالتبظ افتحواال تكافؤ الفرصالخاصة ب متطلبات جمع البيانات
 

وتسليط الضوء على  ،طبقًا للمتطلبات الفيدرالية ،تكافؤ الفرصب الخاصةالتزامات المتلقي إزاء جمع البيانات بيان : الغرض
 . رية السارية على بيانات تكافؤ الفرصالتقارير وحفظ السجالت والستقديم معايير 

 
يتعين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها جمع البيانات المرتبطة ببرنامج تكافؤ الفرص والتوظيف  :السياسة  6.0

لزم األمر،  حصائية، إذاوالتقارير اإلبيانات الوأن يكون بمقدورها توفير  ،وحفظ السجالت التي توثق أنشطة إدارة تكافؤ الفرص
 . برامج القوى العاملة التي تديرها الوكاالتالخاصة بمتطلبات تكافؤ الفرص و لتقرير االمتثال لمناهضة التمييز

 
  عنها تكافؤ الفرص ورفع التقاريرالخاصة ب ديموغرافيةلجمع البيانات ال ةالعام اتالمتطلب  6.1

 
وحفظها وإدخالها في نظام معلومات  ديموغرافيةلها جمع المعلومات اأو المتلقين التابعين ل/يتعين على وكاالت األشغال و

ويجب أن تشمل البيانات . أو العمالة/يحصلون على خدمات التدريبات و نالمعمول به لكافة األفراد الذي) OSMIS(اإلدارة 
رفع التقارير، يلزم تسجيل وألغراض . إذا كانت معلومة ،اإلعاقة حالةالجنس والنوع والعمر و/ العرق :المطلوب تسجيلها

 . ن إدارة التكنولوجيا واإلدارة والميزانيةعالجنس مع استخدام تعريفات الهوية العرقية الصادرة / العرق
 

  ديموغرافيةلمرحلة جمع البيانات ا 6.2
 

والتوظيف ذائية وبرنامج المساعدات الغ ،لة والتدريب واألملءيلزم إدخال بيانات تكافؤ الفرص لبرنامج الشراكة والمسا
تكافؤ الخاصة ب بياناتالويلزم إدخال . تسجيل العميل في خدمات البرنامجحيثما يتم نظام معلومات اإلدارة  إلىالتدريب و

نظام إلى ، Wagner –Peyser بيزر – غنروا خدمات التوظيف المقدمة بموجب برنامج، والتي تم جمعها من أجل الفرص
وبالنسبة للبرامج الممولة بموجب . طاقم العملبمساعدة التسجيل للحصول على الخدمات ا يتم حيثم ،تقارير الخدمات الوسيطة

 : كل فرد، عن نظام معلومات اإلدارةإلى تكافؤ الفرص وإدخالها الخاصة ببيانات القانون استثمار القوى العاملة، يلزم جمع 
 

قانون من  1 بابا بموجب الو تدريب مدعوم ماليًّ أو خدمة أ إعانةأو مساعدة مهتم بالنظر في حالته للحصول على  •
 .استثمار القوى العاملة

 
 . الشخصية استجابة لطلب مرسل من وكالة األشغال أو وكالئها همعلوماتبتقديمه تلك الرغبة أشار إلى  •

 
تقارير الشاشة ما قبل التسجيل في نظام معلومات اإلدارة مصممة لتسجيل المعلومات المطلوبة لتلبية متطلبات  •

 .قانون استثمار القوى العاملةطبقًا تكافؤ الفرص الخاصة ب
 

  متطلبات جمع البيانات المرتبطة بالتوظيف وحفظ الوثائق  6.3
 

الهيئات / يتعين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لها جمع واالستعداد لتزويد وكالة تطوير العمالة وهيئات الوالية
لبيانات والسجالت لتقييم ما إذا كانت ممارسات التوظيف في الوكالة توفر فرص توظيف مكافئة لكل من الفيدرالية األخرى با

وضمن متطلبات حفظ الوثائق، يتعين على المتلقين حفظ سياسات وإجراءات خطية . مقدمي طلب التوظيف وموظفي الوكالة
 . بهذا الدليل 2.3شؤون األفراد كما هو مفصل في معيار السياسة / للموارد البشرية
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  ةوكالة المتلقيالسجالت ممارسات التوظيف لدى   6.4
 

العملية المستخدمة في شغل كل تتبع لتمكين إعادة  ،يوفر معلومات وافية ،ملف كاملبظ افتحاال ةوكاالت المتلقياليتعين على 
 : وبحد أدنى، يلزم حفظ المعلومات التالية. منصب شاغر للوظيفة لدى الوكالة

 
  .الوظيفة واألساليب المستخدمة في اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة قيدأو /خة من إعالن الوظيفة الشاغرة ونس •

 
  .تعريف الوظائف الضرورية للمنصبتي أُعدت لوصف المنصب أو المواد األخرى ال •

 
لكل  ،طلب التقديموتاريخ  خلفية التعليمية،وال ،والسيرة الذاتية ،وسابقة األعمال ،ومعلومات االتصال ،االسم •

  .شخص تقدم بطلب شغل المنصب
 

إذا كانت ، عاقةاإل حالةجنس ونوع وعمر و/ ديمجرافي عن مجموعة مقدمي الطلبات التي تشمل عرقالملف ال •
  .طلببقدم تلكل شخص م ،معلومة

 
وات اختبار مثل معايير االنتقاء وأي أد(الذاتية المستخدمة في عملية االنتقاء / وصف المعايير الموضوعية •

  .)أو إجراءات تقييم االنتقاء/واستبيان المقابالت و امجموع نقاط تم إحرازه/ مستخدمة
 

 .ستلمة من أفراد في مجموعة مقدمي الطلباترسلة إلى أو مُ مراسالت مُ أي نسخ من  •
 

ن لم يتم مقدمي الطلبات الذيفي حال و ،نسخة من توصيات التوظيف الخطية الخاصة بالمرشح الذي تم اختياره •
 . االنتقاء/ وأسماء أعضاء لجنة المقابالت ،سبب عدم االختيار، اختيارهم

 
إلى مقدمي  3.2يجب أن يكون بمقدور المتلقين أيًضا توثيق الطريقة المستخدمة في نشر اإلشعار الذي يقتضيه معيار السياسة 

 .طلبات التوظيف
 

  متطلبات حفظ البيانات والسجالت للموظفين  6.5
 

، الوكالةفي موظف كل  عن ،كحد أدنى ،جمع البيانات التاليةالتأكد من  ين على وكاالت األشغال والمتلقين التابعين لهايتع
 : وحفظها

 
 .تاريخ التعيين والمنصب الذي يشغله •

 
 .إذا كان معلوًما ،اإلعاقة حالةجنس الموظف ونوعه وعمره و/عرق •

 
 .يادة الحقة في الراتبز عن تاريخ ومبلغ أي الً فض ،الراتب المبدئي •

 
 .تاريخ ومبلغ زيادة الراتب المرتبط بالترقيةالالمنصب و :الترقيات التي حصل عليها •
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  .التدريبات التي تلقاها •
 

 .تقييمات األداء •
 

أو إنزال درجة وظيفية أو الوقف المؤقت عن  النقلمثل إجراء تأديبي أو  ،أي سجالت خاصة بإجراءات سلبية •
 . العمل أو الفصل

 
أو خطط أخرى خاصة /وثيقة وأي في الملفات  واحفظأن ييتعين أيًضا على وكاالت األشغال وموفري الخدمات التابعين لها 

 . استخدام طاقم العملالخاصة ب بياناتالبتكافؤ الفرص تسلط الضوء على 
 

 حفظ السجالت الخاصة بتوفير الخدمات المرتبطة بالتوظيف   6.6
 

بصفتها خدمة  ،التعيينأو ما قبل االنتقاء للتوظيف أو المتلقين التابعين لها الذين ينفذون مهام /شغال ويتعين على وكاالت األ
لتوثيق نزاهة خدمة ما قبل  6.4فة في معيار السياسة ضمان حفظ السجالت والمعلومات المعرّ  عليها يتعين ،لصاحب العمل

 . التعيين المقدمة/ االنتقاء
 

  تكافؤ الفرصالخاصة ب ديموغرافيةفصاح الطوعي عن المعلومات الاإليضاح بخصوص اإل  6.7
 

المطلوبة بموجب هذه السياسة، يتم تذكير المتلقين بأن  ديموغرافيةفي إطار تنفيذ ممارسات األنظمة لجمع المعلومات ال
 نماذجالهذا اإلفصاح على ويجب أن يلتزم المتلقون بتوفير إشعار يفيد طواعية . المعلومات هو أمر طوعي تلكاإلفصاح عن 

الوثائق تلك ويجب أن تشمل . ديموغرافيةالبرنامج وطلبات التوظيف والوثائق األخرى التي تهدف إلى جمع معلومات الخاصة ب
لن  ديموغرافيةأن عدم اإلفصاح عن البيانات الأكيد وت ،تكافؤ الفرصخاصة بتبريًرا موجًزا للسبب وراء طلب معلومات 

 .لتوظيفللى معاملة سلبية عند طلب الحصول على خدمات أو فرص يعرض األفراد إ
 

  السرية  6.8
 

تكافؤ الفرص ومنع االستخدام غير الخاصة ب بياناتاليشترط على المتلقين تنفيذ النظم والممارسات التي من شأنها حماية سرية 
فرص التي تجمعها وتحفظها الوكاالت إال لألغراض تكافؤ الب الخاصة بياناتالويجب أال يتم استخدام . المعلومات تلكالقويم ل
 : التالية

 
 .البرنامجالتأهل للمشاركة في ، معايير حفظ السجالت ورفع التقارير وتقرير، كما هو سارٍ  •

 
  .المتلقون بتشغيل البرامج واألنشطة على نحو غير تمييزيمدى قيام تقرير  •

 
 . تكافؤ الفرصب الخاصة لوائحالأو /الية المانحة واستخدامات أخرى مصرح بها من قبل الوكاالت الفيدر •

 
تلبي . ال تحتم متطلبات السرية الخاصة بالبيانات العامة لبرنامج تكافؤ الفرص ضرورة حفظ نظم ملفات منفصلة أو مغلقة

ة لضمان تخزين البيانات تم اتخاذ تدابير معقولقد ما دام  ،ن لها هذا المطلبون التابعوميتشغان والمتلق في واليةوكاالت األشغال 
 . وصول إليهاوعدم إتاحتها لألفراد غير المصرح لهم بال ،تكافؤ الفرص األخرى في أماكن آمنةالخاصة ب سجالتالو
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 رفع التقاريربلبيانات واألخرى ل سجالتالالمتطلبات الفيدرالية الخاصة ب  6.9

 
تطلبها تكافؤ الفرص التي قد تالخاصة ب بياناتبالو األخرى التالسجكل يتعين على المتلقين االمتثال لكل الطلبات الخاصة ب

القضايا وأحكام / الممارسات لضمان االمتثال إلخطار اإلنفاذ اإلداريإرساء يجب كذلك . الهيئات الفيدرالية إلنفاذ الحقوق المدنية
الذي يقتضيه معيار و ،التمييزالمتعلقة ب شكاوىللسجل اإلبقاء على أمكن، حيثما يجب، كما  ،2.15التي يقتضيها معيار السياسة 

 . 7.21السياسة 
 

  االحتفاظ بالسجالت 6.10
 

ومقدمي طلبات  ،والمفصولين ،والمشاركين ،ومقدمي الطلبات المؤهلين ،كل مقدمي الطلبات الخاصة سجالتحتفاظ باليجب اال
والوثائق والتقارير األخرى المرتبطة ) سيرية المعقولةبما فيها السجالت المرتبطة بتوفير الترتيبات التي(والموظفين  ،التوظيف

 حتفاظويجب اال. لمدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ انتهاء عام البرنامج المعمول به ،البرنامج/ بإدارة تكافؤ الفرص
ثمار العمالة قانون استفي عدم التمييز وتكافؤ الفرص تي تدعي انتهاك النصوص الخاصة بالسجالت الخاصة بالشكاوى الب

 .ثالث سنوات من تاريخ حل الشكوى مدة، ل7.22في معيار السياسة بين وبرامج المنح األخرى، كما هو م
 

 الجزء السابع
 إجراءات شكاوى التمييز

 
شرح متطلبات معالجة شكاوى التمييز ونشر إجراءات الشكوى الموحدة التي تستخدمها وكالة تطوير العمالة مع : الغرض

 . شامللقوى العاملة بالوالية ونظام التوصيل الاستثمار ا
 

ميتشغان تنفيذ آليات داخلية لضمان الوفاء بكل متطلبات اإلخطار  في واليةيتعين على وكاالت األشغال  :السياسة  7.0
تقديم في حال لوالية ل الموحدة جراءاتاإلويجب عليها اتباع  ،والتعامل مع الشكاوى وتوثيق رفع الشكوى التي تحددها الوالية

وقد تخضع الوكاالت التي ال تتبع هذه اآلليات . بموجب هذه اإلجراءات هاوحلاستعراضها وطلب  ،التمييزبخصوص شكوى 
 . هذا الدليلمن في الجزء التاسع بينة اإلجرائية لعقوبة طبقًا لإلجراءات الم

 
 الواليةنصوص التنظيم اإلداري الخاصة ب

 
 بمعالجة شكاوى التمييز  أساليب الوالية الخاصة  7.1

 
مستوى عند أدنى لمعالجة الشكاوى لضمان تسوية الشكاوى بصورة عاجلة ومنصفة  امركزيًّ ال الً تتبنى وكالة تطوير العمالة هيك

ميتشغان نصف فترة المعالجة الخاصة بالوالية  في واليةلوكاالت األشغال  تصصِ خُ . إداري ممكن وأدنى مستوي لتقديم الخدمة
 . ا، لتسوية الشكاوى طبقًا إلجراءات الوالية الموحدة الخاصة بالشكاوىيوًما تقويميًّ  45يوًما، أو  90تبلغ التي 

الوكالة بمراجعة شكاوى من قبل وفي إطار إدارة هذه العملية، يتعين على وكاالت األشغال تكليف مسؤول تكافؤ الفرص المعين 
 ،االمتثالعلى مساعدات الو خدمات المشورة،ير العمالة للمسؤول المحلي توفر وكالة تطوو. التمييز وتحريها وتسويتها

أسباب وكالة األشغال عن تسوية  تالحاجة، وتمنح فترات مد معقولة لمدة المعالجة في حال عجز يقتضحسبما ت ،والتدخل
 . يوًما 45الشكوى في غضون فترة المعالجة البالغة 
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  األشغال بالوالية للتسوية معايير إحالة الشكوى إلى وكاالت  7.2
 

الخدمات التابعة للمناطق  قديمشبكة تضمن والتي تندرج  ،لوكالةتقديمها لتقوم وكالة تطوير العمالة بإحالة كل الشكاوى التي تم 
لهذه السياسة ويمكن لوكالة تطوير العمالة عمل استثناءات . بإحالتها إلى وكالة األشغال بالوالية ، تقومالمحلية الستثمار العمالة

 : ظ بحق النظر في الدعوى لمعالجة الشكوى مباشرة على صعيد الوالية في الحاالت التاليةاحتفاالو
 

 ،ات ضد مجلس إدارة تطوير العمالة أو المسؤولين في وكالة األشغال بالوالية أو طاقم عمل الوكالةاالدعاءتقديم  •
ي تب مصالح محتمل في مراجعة وتحري التهم القضايا بخصوص تضار) مثلهمن يأو (ويثير صاحب الشكوى 

  .قدم بهات
 

 .ات تهًما خطيرة أو مشينة تحتم ضرورة المراجعة والتمحيص على صعيد الواليةاالدعاءتمثل  •
 

 .ممارسات تكافؤ الفرص لدى وكالة تطوير العمالة/ ات قضايا قد تؤثر على سياسةاالدعاءتثير  •
 

تجعلها ترى أن وكالة األشغال بالوالية ينقصها القدرة على إجراء مراجعة وكالة تطوير العمالة لديها مبررات  •
 . لواليةل الخاصة بشكاوى التمييزالموحدة جراءات اإلدقيقة للتهم طبقًا للمتطلبات التنظيمية و

 
شغال بالوالية ويتم تم إرسال إشعار بهذا القرار إلى وكالة األي، ىفي الحاالت التي تحتفظ فيها الوالية بحق النظر في الدعاو

 . أو استشارتها بخصوص خطة الوالية في طلب مراجعة التهم وتسويتها/إعالمها و
 

  معالجة الشكاوى فيقيود على سلطة وكالة األشغال بالوالية   7.3
 

ضد  تقديمهاتم ات بالتمييز ادعاء ويحظر عليها قبول أو معالجة أي ،ميتشغان في واليةهذه اإلجراءات ال تمنح وكاالت األشغال 
في ات ضد موظف ادعاء عند تقديمو. وكالة تطوير العمالة أو موظف آخر يعمل بمراكز الخدمة أو المرافق المحلية األخرى

ميتشغان التوقف على الفور عن مناقشة التهم المزعومة وإخطار مسؤول  في واليةميتشغان، يتعين على وكالة األشغال  والية
ات المحتملة وتزويد صاحب الشكوى بمعلومات االتصال إلحالة المسألة إلى مسؤول تكافؤ الدعاءاتكافؤ الفرص بالوالية ب

 . الفرص المعين
 

 تسوية النزاع بديلة لاالستعانة بعمليات  7.4
 

كخيار ميتشغان أحكام تسوية نزاع بديلة أو الوساطة  في واليةيجب أن تشمل اآلليات الداخلية لمعالجة الشكاوى بوكالة األشغال 
ميتشغان تحديد نوعيات الشكاوى  في واليةسياسة تشمل هذا الحكم، يمكن لوكاالت األشغال تبين وفي إطار . لتسوية الشكوى

في  ذكرهاويجب تقرير هذه المعايير مسبقًا و. كوسيلة لحل قضايا الشكوى طرحهاالتي ال تكون الوساطة مناسبة لها أو يتعذر 
 . إجراءات الوكالة الداخلية

 
مدرب على أساليب الوساطة ومبادئ عدم التمييز وتكافؤ يد وحاميلزم تنفيذ كل جلسات تسوية النزاع البديلة بواسطة وسيط 

تدبير خدمات الوساطة من موفري خدمات مؤهلين، إال إذا كانت وكالة ب مطالبة ميتشغان في واليةووكاالت األشغال . الفرص
ويلزم إرسال وثائق هذه . ة على إدارة تسوية النزاع البديلة من خالل موارد الوكالة الحاليةاألشغال تستطيع بيان أن الوكالة قادر
 . عليه والموافقة ته، إلى وكالة تطوير العمالة لمراجعللقيام بذلك وكالة األشغالمنهج القدرة، بما فيها وصف خطي يشرح 
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يتعين على وكالة األشغال االحتفاظ ببروتوكوالت خطية توضح و ،حدد مسبقًا كل الترتيبات الالزمة لخدمة الوساطةتُ أن يجب 

ويجب كذلك إعداد اإلجراءات الداخلية إلدارة . معقول من السرعةقدر قدرتها على تفعيل آليات تسوية النزاع البديلة في إطار 
ج موقع لتعيين التسوية، مثل االحتفاظ بنموذ(الجوانب اللوجستية لعملية تسوية النزاع البديلة وإجراءات حفظ السجالت 

ميتشغان ومراكز الخدمة  في واليةويتعين على وكاالت األشغال . كامالً  ها توثيقاً وتوثيق، )والموافقة على الوساطة، وغيرها
وموفري الخدمات اآلخرين التابعين لها اإلعالن عن إتاحة خدمات تسوية النزاع البديلة من خالل إتاحة منشور الوساطة الذي 

 . الوالية داخل شبكة الخدماتتنشره 
 

 منع االنتقام   7.5
 

التمييز أو معارضته لممارسة تمييزية أو تقديمه خاصة ببسبب قيامه بتقديم شكوى  منهواالنتقام  يحظر بشدة تخويف أي فرد
من  لتمييزاب خاصة شكوىيتصل بمعلومات أو مساعدته أو مشاركته على أي نحو في تحريات أو جلسة استماع أو نشاط آخر 

فرض العقوبات والجزاءات يمكن و. شأنه صيانة الحقوق المحمية بموجب أحكام عدم التمييز وتكافؤ الفرص للبرامج الفيدرالية
أو لم يتخذ الخطوات  ،أو التخويف مشارك في االنتقا أو أي متلقٍّ /ضد وكالة األشغال و 9.2في معيار السياسة  ذكورةالم

 . المناسبة لمنع حدوث ذلك
 

 الشروط األساسية للمعالجة
 

  من يجوز له تقديم الشكوى  7.6
 

تعرض أو أية فئة معينة من األفراد تعرضت للتمييز على أساس العرق أو اللون  يجوز تقديم الشكاوى بواسطة أي فرد يرى أنه
بالنسبة و ،دات أو المعلومات الوراثيةأو العمر أو اإلعاقة أو االنتماء السياسي أو المعتق صل الوطنيأو الديانة أو النوع أو األ

أو بسبب  ،له العمل في الواليات المتحدة مصرح ،شرعي مهاجركعلى أساس وضع المواطنة  ،قانون استثمار العمالة فقطل
 . قانون استثمار العمالة، من 1الباب رقم ا بموجب مشاركته في برنامج أو نشاط مدعوم ماليًّ 

 
ن في تقديم دعاوى تمييز ضد برنامج أو وواألفراد الراغب. الفرد المتضرر أو ممثله المخولويمكن تقديم الشكاوى بواسطة 

 الموحدة جراءاتشكوى طبقاً لإلوفر لهم خيار تقديم الأن ُي◌ُ نشاط يتلقى معونات مالية فيدرالية من وكالة تطوير العمالة يجب 
 . اذ الحقوق المدنيةالهيئة الفيدرالية التي لها سلطة إنفإلى  لوالية أو مباشرةل
 

 معايير تلقي الشكاوى بلغات غير اإلنجليزية   7.7
 

، ما لم يتقدم بها ممثل ةيزيلجنإلا ةغلل ةدودحملا ةداجإلا يوذمن يجب إرسال شكاوى التمييز التي يتقدم بها عمالء 
ويجب أن يتم . بلغته األساسيةا ، بواسطة صاحب الشكوى خطيًّ 7.9الشاكي المخول كما هو منصوص عليه في معيار السياسة 

 المساعدات الخاصة باللغةتنفيذ كل التواصالت الالحقة والتفاعل مع صاحب الشكوى طبقًا للبروتوكوالت المحددة في خطة 
وعلى النحو الذي يضمن استيعاب صاحب الشكوى ومشاركته بفعالية في كل  ،ميتشغان في واليةالخاصة بوكالة األشغال 

 .ى التمييزمراحل عملية شكو
 

 توثيق استالم الشكوى  7.8
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ويتعين كذلك على . ايجب تسجيل كل شكاوى التمييز وتخصيص رقم شكوى لها باستخدام نظام ترقيم الشكاوى المصمم محليًّ 
ع ميتشغان إخطار مسؤول تكافؤ الفرص بوكالة تطوير العمالة عند استالم الشكوى لتفعيل آليات تتب في واليةوكاالت األشغال 

ويجب أن يذكر اإلخطار برنامج العمالة وطبيعة الشكوى وإرساله بالبريد اإللكتروني إلى مسؤول . الشكاوى على صعيد الوالية
 . تكافؤ الفرص بوكالة تطوير العمالة

 
  محتوى الشكوى  7.9

 
 : ا وأن تشملالشكوى خطيًّ  تقديمحتى تتم معالجتها، يجب 

 
 .ة اتصال أخرىاسم صاحب الشكوى وعنوانه أو وسيل •

 
 .هوية الفرد أو الكيان الذي يدعي صاحب الشكوى أنه مسؤول عن التمييز •

 
ميتشغان حق النظر في  في واليةات الشكوى بالتفصيل بما يكفي لتقرير ما إذا كان لوكالة األشغال ادعاء شرح •

  .واضحة للشكوى أحقيةالدعوى وما إذا كانت توجد 
 

 .مولمزعحدوث التمييز ا) تواريخ(تاريخ  •
 

 . توقيع صاحب الشكوى أو توقيع ممثل صاحب الشكوى المخول •
 

لحصول على المعلومات لميتشغان  في واليةوكالة األشغال  سعىكل العناصر المطلوبة، يجب أن ت الشكوى تشمللم إذا 
عشرة إمهاله مع ا إلى صاحب الشكوى ويجب توجيه طلبات اإليضاح خطيًّ . إيضاح المعلومات من صاحب الشكوى/ الناقصة

وفي حال عدم تلقي المعلومات الناقصة خالل فترة عشرة أيام، يجوز لوكالة األشغال إغالق ملف الشكوى . أيام لتلقي المعلومات
 . وتوجيه إخطار بهذا اإلجراء إلى صاحب الشكوى

 
 حق النظر في الدعوى   7.10

 
ى المطلوبة، يتعين على مسؤول تكافؤ الفرص بوكالة األشغال إذا كانت شكوى التمييز الخطية تحتوي على كل عناصر المحتو

وفي الحاالت التي يتم فيها االستقرار على حق النظر في . مراجعة الشكوى وتقرير ما إذا كان للوكالة حق النظر في الدعوى
في هذا  ذكورةجراءات المميتشغان متابعة المراجعة ومعالجة الشكوى طبقًا لإل في واليةالدعوى، يتعين على وكالة األشغال 

 . ات إلى هيئات إنفاذ الحقوق المدنية األخرىاالدعاءالقسم ويحظر عليها إحالة 
 

ويجب أن . ا بهذا القرارا إخطار صاحب الشكوى خطيًّ وكالة األشغال نظر الدعوى، يتعين على الوكالة فوريًّ لم يكن يحق لإذا 
، على مستوى مناسبةوكالة الوكالة الحالة إلى اإليشمل أن أمكن، حيثما قرار و، لوصول إلى هذا الابأسباب  اً يشمل اإلخطار بيان

يجب أن يذكر اإلخطار  ،حالةمناسب ومعروف لإلمصدر لم يكن هناك وإذا . فيدرالية لها سلطة معالجة الشكوىوكالة أو  الوالية
لتقديم الشكوى لدى مركز " ق في نظر الدعوىإخطار بعدم الح"يوًما من تاريخ استالم  30تحديًدا أن صاحب الشكوى لديه 

 . الحقوق المدنية بوزارة العمل األمريكية
 

 الجداول الزمنية لتقديم الشكوى   7.11
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شرافية اإلسلطة المن حدوث التمييز المزعم، ما لم تقم الهيئة الفيدرالية ذات  اتقويميًّ  ايومً  180يجب تقديم الشكوى في غضون 

، يتعين على وكالة ايومً  180 الـمعيار تلبية وفي حال عدم . بمد الموعد النهائي للتقديم لسبب مقنع وموضحعلى الحقوق المدنية 
ويجب إعالم  ،ا أنه يتعذر معالجة الشكوى بواسطة وكالة األشغالميتشغان إخطار صاحب الشكوى خطيًّ  في واليةاألشغال 

 . الفيدالية المناسبة صاحب الشكوى بعملية تقديم طلب مد الفترة لدى الوكالة
 

 التسوية جمناهمتطلّبات المعالجة/
 واإلجراءات التصحيحية

 
 إخطار باستالم الشكوى  7.12

 
 الواردة القضايا ميتشجان توظيف لوكالة التابع الفرص تكافؤ موظف يحلل سبقة،المُ  المعالجة عناصر كافة استيفاء حال في

 التالي: النحو على اإلخطار يكون أن يجب. اكتابيًّ  إخطاًرا يالشاك للطرف ويقدم الشكوى في تفصيلي بشكلٍ 
 .يتضمن إقرار باستالم الشكوى ويخطر مقدم الشكوى بحقه في أن يتم تمثيله في عملية الشكوى •
 .المثارة في الشكوى موريتضمن قائمة باأل •
 .فيها أم سترفضه ستقبل التحقيق ميتشجان توظيف ما إذا كانت وكالة، وارد في الشكوىأمر لكل ، يحدد •
 .ا حول أسباب الرفضمناقشةً/شرًحا تفصيليًّ ، يتم رفضه أمرلكل ، يقدم •
معلومات بشأن خيارات تسوية الشكاوى وإمكانية اللجوء إلى ، المثارةمور في حال قبول عملية مراجعة األ، يوفر •

 في هذا الشأن.  اإلجراءات البديلة لحل النزاعات. يُستخدم كتيب الوساطة الصادر من قبل الدولة

 عليه ينص ما حسب ،الشكوى لمقدم المشورة اإلخطار المثارة في الشكوى، يسديمور في حالة عدم قبول التحقيق في أي من األ
 رقم السياسي المعيار في عليه منصوص هو كما ،ةالوالي مستوى على المحلي القرار في النظر إعادة طلب في بحقه، القسم هذا

 .إلجراءاتا بهذه الخاص 7.17
 

 اإلطار الزمني إلصدار إشعار استالم الشكوى 7.13
 

المثارة في الشكوى خالل عشرة أيام من تاريخ استالم الشكوى، وإذا مور مراجعة األ ميتشجان توظيف أن تستكمل وكالةينتظر 
إقرار باستالم ، إرسال كحد أدنى، جبالمثارة تتطلب وقتًا أكثر من عشرة أيام ليتم تحليلها وتحديد رد الوكالة، في موركانت األ

مراجعة طور في  ميتشجان توظيف وينبغي أن يشير الخطاب إلى أن وكالة .العشرة أياممبدأ الشكوى إلى مقدمها في غضون 
 كما يجب تحديد التاريخ الذي سيتم فيه إخطار مقدم الشكوى بقرار الوكالة. ،المثارة في الشكوى موراأل
 

 يةاختيار نهج التسو 7.14
 

تقصي الحقائق في معالجة إجراءات أو البديلة لحل النزاعات  طرقها ستخدمست ميتشجان توظيف وكالةاختيار ما إذا كانت مسألة 
تكافؤ عشرة أيام إلبالغ موظف  فرصةمقدم الشكوى تتعلق بالتمييز هي مسألة خاضعة الختيار مقدم الشكوى. يُعطى  شكوى

. إذا لم يتم استالم اإلخطار خالل هذه المدة لحل النزاعسيختارها الطريقة التي ب ميتشجان فتوظي لوكالة التابعالمحلي  الفرص
 في تحقيق تقصي الحقائق. ميتشجانع وكالة توظيف رَ شْ فإن مقدم الشكوى يهدر بذلك فرصة الوساطة وتَ 

 
 لطرف الُمدعى عليهااللتزام بإخطار ا 7.15

 
الُمدعى عليه (عليهم) و/أو  ميتشجان توظيف لوكالة التابع فؤ الفرصتكاموظف بعد اختيار نهج التسوية، يخطر 

الكيانات/األطراف األخرى المعنية بطبيعة الفعل (األفعال)/الحادثة (الحوادث) المزعومة والمتعلقة بالتمييز بأنها قُبلت ليجري 
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شير اإلخطار ييجب أن الشكوى وحلها.  جعةلمرا ميتشجان توظيف وكالةكما يخطرهم أيًضا بالنهج الذي ستتبعه  ،التحقيق فيها
 شكوى التمييز. تقديم أي شكل من أشكال االنتقام أو الترهيب بسبب حظر إلى على وجه التحديد

 
 التسوية من خالل الوساطة  7.16

 
 توظيف لوكالة التابعالمحلي  تكافؤ الفرصموظف في حالة اختيار مقدم الشكوى الطرق البديلة لحل النزاعات ينظم/يحيل 

مقدم الشكوى والمدعى عليه إلى الوساطة وفقًا لإلجراءات المحلية. في حال نجاح الوساطة بحيث ينتج عنها تفاوض  ميتشجان
"إخطاًرا باإلجراء  ميتشجان توظيف على اتفاق كتابي بالتسوية يوقعه القائم بالوساطة وكافة األطراف المعنية، تصدر لوكالة

 إلخطار ما يلي:النهائي". يجب أن يتضمن ا
 .مروصف للطريقة التي حل بها األطراف األ •
 .الذي تم التوصل إليهخرق لالتفاق ة حدوث الخيارات المتاحة في حالبطراف األ ريذكِّ بيان  •

 
فيما يخص جلسات الوساطة التي أجريت لبرامج وزارة العمل األمريكية، يجب أن يذكر اإلخطار على وجه التحديد أنه يجوز 

 تقديم شكوى لدى مدير لجنة حقوق الطفل في غضون ثالثين يوًما من تاريخ علمه باالنتهاك المزعوم. لِّ خِ ر المُ للطرف غي
 

على الفور  ميتشجان توظيف لوكالة التابعالمحلي  تكافؤ الفرصموظف حل النزاع، يخطر في في حال فشل الطرق البديلة 
الموقعة إلى موظف تكافؤ الفرص التابع للوالية للمراجعة والتحقيق المحتمل ويحيل الشكوى األصلية  وكالة تنمية القوى العاملة

موظف يوًما الخاصة بالمعالجة التي تجريها الوالية. يخطر  90خالل الوقت المتبقي من فترة  وكالة تنمية القوى العاملةمن قبل 
 ا.يًّ مقدم الشكوى بهذا اإلجراء كتاب ميتشجان توظيف لوكالة التابع تكافؤ الفرص

 
 التسوية من خالل تقصي الحقائق 7.17

 
تكافؤ موظف اته وحلها من خالل عملية تقصي الحقائق، يجري ادعاء في حال اختيار مقدم الشكوى التحقيق في

هج والتقنيات ة التي يجب أن تتضمن أحكاًما للنُّ التحقيق طبقًا لإلجراءات المحلي ميتشجان توظيف لوكالة التابع الفرص
ولكن يجوز لها حسب –غير مطالبة  ميتشجان توظيف ات وتعقيداتها. وكالةاالدعاءة المتنوعة بناًء على طبيعة التحقيقي

تحافظ  ،جلسات استماع عقدالتسوية المحلية. في حالة  تضم عمليات االستماع المحلية ضمن إجراءا -اختيارها
 الوكالة على اإلجراءات الداخلية التي تحكم عملية االستماع.

 
"اإلجراء النهائي على  ميتشجان توظيف لوكالة التابعالمحلي  تكافؤ الفرصموظف ، يصدر ي ختام عملية التحقيقف

في  وكالة تنمية القوى العاملةمستوى المستلم المحلي" لتمييز القرار المحلي (األولي) عن أي قرار الحق قد تصدره 
 يحتوي اإلخطار على اآلتي:. يجب أن ةعلى مستوى الواليفي األمر نظر أعيد الحال 

 
 .قبل للتحقيقأمر في كل  ميتشجان توظيف وكالةقرار  •
 .ألسباب الكامنة وراء كل قرارلشرح  •
 .ةإشعار بحق مقدم الشكوى في طلب إعادة النظر في القرار المحلي على مستوى الوالي •
عن طريق  ميتشجانعلى مستوى والية اإلجراءات د ااستنفاإلشارة إلى الخطوات المتتالية التي قد تكون متاحة بعد  •

 التقديم لدى الوكالة الفيدرالية من خالل سلطة إنفاذ الحقوق المدنية.
 

لوكالة توظيف  ينوعالوة على "اإلشعار النهائي على مستوى المتلقي المحلي"، فإن موظفي تكافؤ الفرص التابع
 التحقيق المحلية. مطالبون بإعداد "تقرير كتابي بالنتائج" لتوثيق عملية ميتشجان

 
 في القرار المحليالوالية فرصة إلعادة نظر  7.18
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وكالة توظيف ون أو ال يرضيهم قرار رفضيو ،يجوز لألفراد الذين تم التحقيق في شكاواهم عن طريق تقصي الحقائق
 أن: هذه الطلبات يجبمثل . ةيجوز لهم طلب إعادة النظر في القرار المحلي على مستوى الوالي، ميتشجان

 .ميتشجانفي غضون عشرة أيام من استالم القرار الكتابي لوكالة توظيف  وكالة تنمية القوى العاملةإلى تُقدَّم  •
مقدم الشكوى عن قرار  اأسباب عدم رضاستعراض تزال محل نزاع أو  امالتي  مورباأل اموقَّعً  اموجزً  اتضمن بيانً ت •

 .ميتشجانوكالة توظيف 
 

 .ميتشجانإلى موظف تكافؤ الفرص التابع لوكالة توظيف  ةنظر على مستوى الواليتُقدَّم طلبات إعادة ال
 

 معايير اإلجراءات التصحيحية 7.19
 

في إجراءات  ميتشجان، تشرع وكاالت توظيف التمييز من خالل عملية التحقيقات المتعلقة باالدعاءحيث يتم إثبات 
سبل انتصاف "كلية" أو بأثر ( تعرض لها مقدم الشكوى) االنتصاف الكامل ألي إجراءات معادية الً (أو :تخص

(ثانيًا) تصحيح أي انتهاكات تقنية أو أي أوجه قصور إداري بشأن تكافؤ الفرص للتأكد من عدم حدوث تمييز  .رجعي)
 على سبيل المثال وليس ،تكافؤ الفرص (سبل االنتصاف المستقبلية). يمكن أن تشتمل سبل االنتصاف هذهلأو انتهاكات 

 الحصر:
 .استعادة خدمات القوى العاملة التي تم الحرمان منها على أساس تمييزي •
الدفع بأثر  ،التوظيف أو إعادة التعيين أو األقدمية بأثر رجعي أو الترقية أو دفع األجور والعالوات (على سبيل المثال •

قدم الشكوى، (ال يمكن دفع رجعي بالفائدة أو الدفع مقدًما أو أي تعويضات مالية أخرى) قد تكون من حق م
 .التعويضات المالية من األموال االتحادية)

 .إلغاء السياسات أو اإلجراءات التي ثبت أنها تمييزية أو تعديلها •
، را لما يقتضيه األموفقً  ،أخرى تدابير عالجية ووقائيةاعتماد سياسات جديدة لتكافؤ الفرص وقوانين خدمة جديدة و •

 .ث االنتهاكات المذكورةللتأكد من عدم تكرار حدو
بما يتناسب مع الموظفين ومراكز الخدمة توفير التنوع في تكافؤ الفرص أو توفير تأهيل آخر بحسب االستجابة  •

 ومقدمي الخدمات والوكاالت الشريكة األخرى.
تم  مييزتأي غير قادرة على تأمين االمتثال الطوعي لتصحيح  ميتشجانوكالة توظيف كون فيها تفي الحاالت التي 

طبقًا لإلجراءات المحلية التي تم وضعها وفقًا للمتطلبات  الوكالة المتلقيةالعقاب تجاه  ت، فإنها تشرع في إجراءاإقراره
 من هذا الدليل. 2.14المحددة في المعيار األساسي رقم 

 
 

 اإلبالغ/اإلبقاء على السجالت 
 االلتزامات األخرى المتعلقة بالشكوى و

 
 ملف الشكوى 7.20

 
 ؛لكافة االتصاالت والمناقشات التي أجرتها الوكالة الً مفص اواقعيًّ  ازمنيًّ  الً بملف يضم تسلس ميتشجانتحتفظ وكاالت توظيف 

استجابةً لشكوى التمييز التي تلقتها، كما توثق اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية لعملية التسوية البديلة 
ًضا أي مقابلة أو اجتماع أو إجراء رسمي تم اتخاذه أثناء تحقيق تقصي الحقائق، ويتعين إرسال كافة كما توثق أي ،للمنازعات

المراسالت الالزمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالشكوى إلى مقدم الشكوى (واألطراف األخرى المعنية، حسب االقتضاء) عن طريق 
 البريد المعتمد.

 
 سجل الشكوى 7.21
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يوثق استالم الشكوى المقدمة لدى الوكالة وكيفية البت فيها، الذي بسجل خاص بشكوى التمييز  ميتشجانف تحتفظ وكاالت توظي
 على المعلومات التالية: -كحد أدنى-ويجب أن يحتوي السجل 

 
 .التصال بها عنوانه أو مكاناسم مقدم الشكوى أو  •
 .تاريخ استالم الشكوى الموقَّعة •
 .ل الذي تم بموجبه تقديم خدمات القوى العاملةتحديد البرنامج أو مصدر التموي •
 .أساس الشكوى أو أسبابها •
 وصف موجز للشكوى: طبيعة التسوية وتاريخها. •

 
 يجب االحتفاظ بالسجل كوثيقة سرية تقدم لدى وكالة تنمية القوى العاملة عند الطلب.

 
 االحتفاظ بالسجل 7.22

 
تمييز واإلجراءات المتخذة إزاءها لمدة ثالث سنوات اعتباًرا من تاريخ تسوية يجب االحتفاظ بكافة السجالت المتعلقة بشكاوى ال

أي معلومات الشكوى، وبعد انتهاء مدة االحتفاظ بالسجالت يُوَصى بإتالف الملفات التي قد تحتوي على معلومات سرية أو 
 حساسة.أخرى 

 
 شروط النشر 7.23

 
إجراءات شكاوى التمييز وتوافر خدمات التسوية البديلة بشأن  اداخليًّ  اا وآخرً إخطاًرا عامًّ  ميتشجانتوفر وكاالت توظيف 

 للنزاعات، ويجب أن يشير اإلخطار العام إلى ما يلي: 
 

 .من الذين يجوز لهم تقديم شكوى •
 .الوكالة االتحادية المسؤولةإلى م الشكوى، بما في ذلك إخطار بحق األفراد في تقديم الشكوى مباشرة قدَّ أين تُ  •
 .م الشكوىدَّ قَ تُ  متى •
 .العناصر التي يجب تضمينها في الشكوى •
 الحق في التمثيل أثناء عملية الشكوى. •

 
تتعلق بحظر االنتقام، وبيانات االتصال الخاصة بموظف تكافؤ الفرص المحلي، ودعوة لحل  ايجب أن يتضمن اإلخطار بنودً 

الة تنمية القوى العاملة إسداء المشورة والمساعدة ويمكن لموظف وك .الشكوى بشكل غير رسمي قبل تقديم شكوى رسمية
وتوفير النماذج والمواد ذات الصلة لتلبية هذا  ،وتقديم نظرة عامة ،فيما يتعلق بتطوير إجراءاتها ميتشجانلوكاالت توظيف 

أو التظلمات التي تصدر معلومات حول شكاوى التمييز المتعلقة بالوكالة ، ميتشجاناالحتياج، وأن تكفل وكاالت توظيف 
أن تكون الجداول الزمنية للمعالجة والفروق ، البرنامجية أو عمليات الشكاوى المتعلقة بخدمات التوظيف في منشور واحد

 األخرى بين العمليات الثالث محددة بوضوح.
 

 نماذج تقديم الشكوى والمواد ذات الصلة 7.24
 

ماذج شكوى التمييز ونماذج الموافقة على قانون الخصوصيات مسؤولة أيًضا عن التأكد من أن ن ميتشجانوكاالت توظيف 
والوثائق األخرى التي تستخدم في حال تقديم شكوى التمييز لدى الوالية و/أو مكاتب الحقوق المدنية في وزارة العمل األمريكية 

قديم الخدمات، وكذلك توفير ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية متوفرة بسهولة لدى كافة مراكز الخدمة المحلية ووكاالت ت
لألفراد الذين يسعون للحصول على مثل هذه  ميتشجانكافة الوثائق التي توضح إجراءات شكوى التمييز لدى وكالة توظيف 

نماذج بديلة تتيح في يتعين على الوكاالت المتلقية أن تضمن أن هذه الوثائق متوفرة  ،المعلومات فور طلبها. وإضافة إلى ذلك
 وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص الناطقين بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.إمكانية 
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 السّرية 7.25

 
يجب التعامل مع جميع شكاوى التمييز بشكل سري قدر اإلمكان لحماية حقوق جميع األطراف المعنية. في حال معالجة 

 المعلومات التالية: الحفاظ على سريةعلى مسؤولي تكافؤ الفرصة الشكاوى، يجب 
 .حقيقة أن هناك شكوى مقدمة •
 .هوية مقدم الشكوى •
 .هوية المدعى عليه (عليهم) •
 هوية أي شخص (أشخاص) قدموا معلومات متعلقة بالتحقيق في شكوى التمييز أو ساعدوا فيه. •

تنفيذ تدابير من شأنها  انميتشجفي الحاالت التي يكون من الضروري فيها الكشف عن هوية مقدم الشكوى فعلى وكالة توظيف 
 حماية مقدم الشكوى من االنتقام.

 
 التزامات أخرى متعلقة بالشكوى  7.26

 
وممارسات داخلية تضمن االمتثال لهذه الشروط، وكما هو الحال بالنسبة  انظمً  ميتشجانيجب أن تعتمد وكاالت توظيف 

د من أن موظف تكافؤ الفرص المسؤول عن إدارة عملية التأك ميتشجانيتعين على وكاالت توظيف  ،إلجراءات تكافؤ الفرص
وا التدريب المناسب قد تلقَّ  ،ص في عملية التحقيقوأي موظفين من المحتمل أن يساعدوا موظف تكافؤ الفر ،شكوى التمييز

 شكاوى التمييز/تقنيات التحقيق/نظريات التمييز). ، في(على سبيل المثال
أن موظفي اتصال تكافؤ الفرص و/أو منسقي الشكاوى في مراكز الخدمة والوكاالت  ميتشجانيجب أن تضمن وكاالت توظيف 

المتلقية األخرى على دراية تامة بدورهم المتمثل في مساعدة مقدمي الشكاوى على فهم الخيارات المتاحة لهم لتسوية شكوى 
. قد يؤدي الخاصة بالتمييز وىاشكالرة عملية التمييز ودورهم كذلك في توجيه مقدمي الشكاوى إلى الموظفين المسؤولين عن إدا

وكالة تنمية القوى في حال قررت لعقوبات،  ميتشجانعدم االمتثال للمبادئ التوجيهية للمعالجة هذه إلى تعرض وكالة توظيف 
 شكاوى التمييز في الوالية.ل الموحدة جراءاتاإلقد تحايلت عمًدا على  ميتشجانالعاملة أن وكالة توظيف 

 
 

 ء الثامنالجز
 إجراءات رصد االمتثال لتكافؤ الفرص

 وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية 
بمهام الرصد والمراقبة التي ستستخدمها وكالة تنمية القوى العاملة في تقييم امتثال  ميتشجان: إخطار وكاالت توظيف الغرض

اإلجراءات تأمين من خاللها سيتم العملية التي  المتلقين لبنود تكافؤ الفرص وعدم التمييز الخاصة ببرامج القوى العاملة ووصف
 التصحيحية لحاالت عدم االمتثال لتكافؤ الفرص.

لضمان متخصصة والمراجعات التجري وكالة تنمية القوى العاملة مراجعات دورية حول االلتزام واألداء  السياسة:  ۸٫۰
ا بالنتائج التي توصلت إليها فيما كما تصدر إخطاًرا كتابيًّ  النظم والممارسات الالزمة لتكافؤ الفرص وفعاليتها،على المحافظة 

 التدابير الطوعية و/أو اإلجراءات التصحيحية الالزمة. يخص االمتثال لتكافؤ الفرص وتوصيات لتنفيذ
 

 مراجعات االمتثال  8.1
 

ا لمكاتب إدارة وكالة رصًدا اعتياديًّ  يجري موظف تكافؤ الفرص التابع للوالية و/أو موظفي وكالة تنمية القوى العاملة المحددين
التي ستشمل تقنيات التقييم المكتبية  –وتتضمن المراجعات . لخدماتاومراكز الخدمة المختارة ووكاالت تقديم  ميتشجانتوظيف 

ي اإلدارة وسلسلة من المقابالت مع موظف تكافؤ الفرص المحلي وموظف ،وتقييم المنشأة ،مراجعة الوثائق/الملفات - والميدانية
وتركز بشكل  ،نظام إدارة تكافؤ الفرص أوجهوتغطي المراجعة كافة . الرئيسين واألفراد المقيدين في برامج الوكالة ونشاطاتها

 خاص على:
 

 .االمتثال لاللتزامات اإلدارية ومسؤوليات تكافؤ الفرص العامة •
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 .مهام موظف تكافؤ الفرص •
 .يب عليهاتنمية سياسات/إجراءات تكافؤ الفرص والتدر •
لألشخاص من ذوي الكفاءة المحدودة في جدي إتاحة الوصول الشامل واالستراتيجيات المحلية للتأكد من إمكانية الوصول الم •

 .اللغة اإلنجليزية
 .من أجل تسهيل وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ٥۰٤االمتثال للمعايير البرنامجية والمعمارية الواردة في القسم  •
 .المتثال لتكافؤ الفرص المحلية وعمليات التحليل اإلحصائيمراجعة ا •
 االمتثال لتكافؤ فرص العمل وتقييم استخدام الموظفين. •

 
تعزيز اإلدماج / تنوع الممارسات والتدريب غير التقليدي بتُراجع استراتيجيات الخدمة وأساليب التنفيذ والنتائج التي تحققت 

 وتكافؤ فرص العمل.
 

 تائج عملية مراجعة االمتثالاإلخطار بن 8.2
 

/متلقّي المنحة من خالل ميتشجانخالل عملية مراجعة االمتثال الميدانية إلى وكالة توظيف التوصل إليها تحال النتائج التي تم 
 وتحتوي هذه التقارير على اآلتي:. تقرير رصد

 
 ىفي كل مركز خدمة أو وكالة تقديم خدمات جرو ميتشجانلنتائج التي تمت مالحظتها في مكتب إدارة وكالة توظيف امراجعة  •

 .فيها تقييم االمتثال
وصف ألي انتهاك (انتهاكات) وإشارة إلى قاعدة (قواعد) تكافؤ الفرص ذات الصلة أو معيار (معايير) سياسات الوالية التي تم  •

 انتهاكها.
في تنفيذها من أجل تعزيز برنامج إدارة لتفكير ا ميتشجانوكالة توظيف ويجب على الوالية  هااقترحتإدارية تحديد أي توصيات  •

 .اتكافؤ الفرص لديه
 طلب رد كتابي على نتائج االمتثال. •

 
التي و، ايوًما للرد على النتائج وتقديم وصف لتدابير اإلجراء التصحيحي الموضوعة محليًّ  ۳۰ ميتشجانتُمنح وكالة توظيف 

يوًما من تنفيذ اإلجراءات  60في غضون ، إذا لزم األمر، جري المتابعةنفذتها الوكالة لمعالجة كل مخالفة تم تحديدها. وت
 التصحيحية.

 
 مراجعات أداء تكافؤ الفرص 8.3

 
تجري وكالة تنمية القوى العاملة مراجعة إحصائية دورية لبيانات أداء تكافؤ الفرص فيما يخص قانون االستثمار في القوى 

. تستقصي تلك Wagner-Peyser رزبي -نرغواقانون وظيف الممولة بموجب وبرامج خدمات الت ،الباب األول ،العاملة
بالمؤشرات الرئيسية إنها تتصل حيث  ،ميتشجانمن النتائج على نطاق الوالية والنتائج الخاصة بوكالة توظيف  المراجعات كلٍّ 

 بأداء تكافؤ الفرص.
 

، تخطر ن أو أكثرياثن المعياريها قيمة انحرافالتي تبلغ  داءتبين المراجعة اإلحصائية لتكافؤ الفرص أوجه القصور في األحيث 
اإلجراءات التصحيحية، وحيثما تستمر البيانات اإلحصائية في تنفيذ للبدء في  ميتشجانوكالة تنمية القوى العاملة وكالة توظيف 

تجري مراجعة قد للبيانات أو أكثر دقة  تشرع وكالة تنمية القوى العاملة في إجراء تحليلقد إظهار نتائج غير متناسبة أو سلبية، 
 متخصصة، حسب االقتضاء.

 
 

 مراجعات أو تحقيقات متخصصة  8.4
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يجري موظفو إدارة تكافؤ الفرص مراجعات متعمقة ومتخصصة أو تحقيقات خاصة لتقييم كفاءة و/أو مالءمة الممارسات 
تخصصة بناًء على المؤشرات التي توضح األداء المثالي قد تتم المطالبة بقرار إجراء مراجعة موالمحلية، حسب االقتضاء. 

 و/أو األداء السلبي للبرنامج.
 

يكون ذلك استجابةً لمخاوف أو مخالفات خطيرة محتملة نمت إلى علم وكالة تنمية القوى  ،في حال إجراء التحقيقات الخاصة
اختيار ، حسب طبيعة/خطورة التهم الموجهة، عاملةويجوز لوكالة تنمية القوى ال. العاملة بطرق أخرى غير الشكوى الكتابية
غ عنها. قد يتكون هذا الفريق (الفرق) من موظفي إدارة تكافؤ الفرص ات الُمبلَّ االدعاءاستخدام فريق تحقيق لمراجعة المخاطر/

نظيمية مختلفة داخل من أفراد من وحدات ت مشترك بين المؤسساتأو يتكون من فريق  ،التابعة لوكالة تنمية القوى العاملة فقط
إدارة مبادرة القوى في و/أو أفراد من وكاالت أخرى في الوالية ضالعين  استشاريين تقنيينوكالة تنمية القوى العاملة و/أو 

 العاملة التي ادُّعيت في إطارها إجراءات التمييز.
 
 

 اإلخطار بنتائج األداء/المراجعة المتخصصة والتحقيقات الخاصة 8.5
 

كالة توظيف إلى و ،سنوي أو عملية المراجعة المتخصصةالداء ربع األمن خالل  والمحددة تم التوصل إليهائج التي تحال النتا
 :. ويقدم اإلخطار ما يليالنتائج" خطابي المنحة عبر "/متلقّ ميتشجان
 .النتائج األولية للمراجعةبلمتلقّي إعالم ا •
وحسب االقتضاء  ،أو العالجي المحدد الواجب اتخاذهإلجراء التصحيحي ل، حسب االقتضاء، صفوو/أو  توضيح •

 .كذلك
أن تنظر في تنفيذها من أجل تعزيز آليات  ميتشجانيتعين على وكالة توظيف و ،أي توصيات إدارية تقترحها الوالية •

 الخدمة أو ممارسات االمتثال في مجال إدارة تكافؤ الفرص الخاضع للمراجعة.
 

يتم والمنصوص عليها.  تدابير اإلجراءات التصحيحيةطلبات اإليضاح و/أو لتنفيذ لستجابة يوًما لال ۳۰ن ويُمنح الُمتلقّ 
 عند قبول االستجابة لإلجراء التصحيحي. -إذا اقتضى األمر –التفاوض بشأن اإلطار الزمني للمتابعة 

منحة من متلقّي ال/جانميتشوكالة توظيف إلى  ،من خالل تحقيق خاصوالمحددة  ،إليها توصلال تم تحال النتائج التي
، كما يُقّدم اإلطار الزمني واإلجراءات الواردة في هذا الجزء وفي من هذا الدليل 10.2البند  فيلواردة خالل العملية ا

 باالستجابة للنتائج المحددة ولتيسير االمتثال الطوعي. ميتشجانللسماح لوكالة توظيف  10.3 معيار السياسة رقم
 

 اتفاقيات التسوية 8.6
 

لمعالجة أوجه القصور المحددة  الواليةفي الحاالت التي تستغرق فيها اإلجراءات التصحيحية لتكافؤ الفرص المطلوبة من قبل 
 ميتشجانيوًما لتنفيذها، تُبلّغ وكالة توظيف  30فترة تزيد على  من خالل عمليات االمتثال أو األداء أو المراجعة الخاصة

وإذا كانت هذه االتفاقية مسوغة، تُمنح الوكالة الفرصة للمشاركة في مفاوضات االمتثال . وية كتابيةبالحاجة إلى إبرام اتفاقية تس
هذا وتتضمن اتفاقية التسوية . الطوعي مع وكالة تنمية القوى العاملة ليصيغا مًعا التدابير المحددة الواجب اتخاذها تطبيقًا لالمتثال

 امتثال متفاوض بشأنه.لكل نشاط دقيق األُطر الزمنية ونقاط الت
 

  والتقييمات واالستعراضات الميدانية أنشطة األداء األخرى لتكافؤ الفرص 8.7
 

أخرى مبادرات قوى عاملة في استناًدا إلى ما تقتضيه الحاجة، قد تجري وكالة تنمية القوى العاملة مراجعات أداء لتكافؤ الفرص 
التوظيف و " وبرنامج المساعدات الغذائيةPATHبرنامج " ،يل المثال(على سب المستوى الفيدرالي/على مستوى الوالية 

أو برنامج المجموعة المحمية. هذا وقد تعتمد و/لهدف لإلحصائيات الخاصة بالبرنامج ا ) إلعداد تحليل مقارن، الخوالتدريب



:W 63 من 56 صفحة 2015-28-9                                      منقحة ف التظلمسياسة /االمتثال لتكافؤ الفرص/لقوى العاملةا 
 

الخفي) الختبار االمتثال انع لخفي /المالمتسوق االسابق برنامج الوكالة تنمية القوى العاملة على البرامج المتاحة األخرى (مثل 
 ومعايير الوصول المتعلقة بالبرنامج في مواقع مراكز الخدمة. مختارة، تكافؤ فرص/إعاقةل
 

الوحدات اإلدارية األخرى التابعة لوكالة تنمية القوى العاملة أو المكاتب اإلدارية المحلية أنشطة ، بصفة دورية، هذا وقد تجري
أو مراكز الخدمة. تكون هذه االستعراضات متصلة بعملية  ميتشجانفي منشآت وكالة توظيف  كافؤ الفرصيمية متعلقة بتيتق

أو غيره من الوكاالت الداعمة لإلعاقة، و/إلعادة التأهيل  ميتشجانأو قد تُجرى من قبل مراكز  ،تصديق مركز الخدمة كل سنتين
المعمارية المفصلة في المبادئ التوجيهية الخاصة بقانون إمكانية وصول  لتقييم امتثال المتلقّي للمواصفات الفنية والمتطلبات

 األشخاص ذوي االحتياجات أو معيار إمكانية الوصول الخاص بقانون الحواجز المعمارية.
 

التي يتم و ،واليةلالتابعة ل التابعة لوكالة تنمية القوى العاملة أو المكاتب اإلداريةاألخرى تُحال النتائج المحددة من قبل الوحدات 
ما نيبطبقًا لإلجراءات التي تتبعها تلك الوحدات. و ،بتكافؤ الفرصباالمتثال المتعلقة القيام بالنشاطات  فترةالتوصل إليها خالل 

أن  لضمانقد يتم إجراء المتابعات موظفو إدارة وكالة تنمية القوى العاملة لتكافؤ الفرص بالمخاوف المتعلقة باالمتثال، يتم إبالغ 
 المشكالت المحددة قد تمت معالجتها على نحو مالئم. 

 
 الجزء التاسع

 إجراءات تطبيق العقوبات
 لعدم االمتثال لمبدأ تكافؤ الفرص

 
بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة : وصف الطريقة التي ستجري من خاللها إجراءات العقوبات في حال تعذر حل االنتهاكات الالهدف

 بالجهود التصالحية.
 

 واليةتتمثل سياسة وكالة تنمية القوى العاملة في أن تكون داعمة بالكامل لنظام القوى العاملة على مستوى ال لسياسة:ا 9.0
وتوفير المساعدة المناسبة لتطبيق  وافقوذلك من خالل الت ،لجميع نتائج عدم االمتثال لمبدأ تكافؤ الفرص والسعي إليجاد حلٍّ 

ر فيها تطبيق االمتثال بالسبل الطوعية، فإن وكالة تنمية القوى العاملة تشرع في اتخاذ وفي الحاالت التي يتعذ .االمتثال
 .فيدراليةاإلجراءات العقابية على النحو الذي تقتضيه اللوائح ال

 
 نوعية االنتهاكات التي تستحق فرض العقوبات 9.1

 
 ما يلي:، على سبيل المثال ال الحصر، ات التي تشملتشرع وكالة تنمية القوى العاملة في اتخاذ اإلجراءات العقابية للمخالف

أو  ،لمتطلبات اللوائح االتحادية المعنية بتكافؤ الفرص وتوجيهات السياسة المحلية لالمتثال رفضالاإلخفاق أو  •
 .لواليةطبقًا ألسلوب اإلدارة الخاص باالمسؤوليات الموكلة إلى منطقة استثمار القوى العاملة المحلية ومستفيديها 

 
المتفاوض بشأنها مع وافق تطبيق اإلجراء التصحيحي المطلوب أو االلتزام بشروط اتفاقية التأو الرفض لاإلخفاق  •

 .الوالية
 

حيث ينجم عن اإلخفاق في االمتثال عدم قدرة وكالة تنمية  ،الوالية هفرضتالمتثال لمطلب لرفض الاإلخفاق أو  •
من قبل وكالة قدم ف الوالية أو االمتثال لطلب معلومات/بيانات مُ القوى العاملة على االضطالع بمسؤوليات إشرا

 مدنية.الحقوق فيدرالية إلنفاذ ال
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، قد تتنازل وكالة تنمية القوى العاملة عن إجراءات عرض سابقةفي الحاالت التي تُفَرض فيها العقوبات بموجب المخالفة ال
 إليجاد حلٍّ  9.5مباشرة إلى العملية المشار إليها في معيار السياسة  وتنتقل 9.4األسباب والعلل الواردة في معيار السياسة 

 لقضايا االمتثال.
 

  مخالفات األخرى التي تستوجب العقوباتال 9.2
 

ا يدفعها لالعتقاد بأن وكالة توظيف يمكن أن تُفرض العقوبات في الحاالت التي تملك فيها وكالة تنمية القوى العاملة سببًا منطقيًّ 
أو أظهر سلوكيات ممنوعة تماًما  الً يدين داخل الوالية قد أدى أعما/متلقّي المنحة أو أي كيان آخر ضمن شبكة المستفنميتشجا

بموجب سياسة الوالية. وفيما يلي عرض لألعمال التي تستحق العقوبة بموجب هذا البند والتي تشمل على سبيل المثال ال 
 الحصر:

 
من األفراد  اتع التحرش الجنسي أو اإلجراءات التمييزية ضد فرد أو مجموعاإلخفاق في اتخاذ إجراء فوري لمن •

 .سابق أو في الوقت الراهنفي وقت بوقوع سلوكيات ممنوعة أو غير الئقة  التنبيهبعد 
 

المشاركة في عمل انتقامي أو اإلخفاق في اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع أي عمل انتقامي أو ترهيبي  •
رفض أي ممارسة محظورة بموجب أحكام مبدأ تكافؤ الفرص أو أو تمييز، خاصة بالرد تقدم بشكوى ضد ف

 الحقوق المحمية.للحصول على في إجراءات بأي شكل آخر شارك 
 

شكوى التمييز أو التحقيق الخاص، ويُتخذ القرار بفرض العقوبات في سياق بحث يُحدد القرار بوقوع مثل هذه االنتهاكات عادة 
 على النحو الموصوف في الجزء العاشر من هذا الدليل. الحل،موجب هذا الحُكم بصفته جزًءا من عملية ب
 

 طبيعة عقوبات تكافؤ الفرص ونطاقها 9.3
 

على أساس كل حالة على حدة، مع األخذ في  هاونطاقتُحدد طبيعة العقوبات المفروضة على عدم االمتثال بمبدأ تكافؤ الفرص 
 ما يلي: –على سبيل المثال ال الحصر  –وقد تشمل العقوبات  .ات وخطورة االنتهاك (االنتهاكات)االعتبار مالبس

 
إلزام الموظفين و/أو المستفيدين أو مقدمي الخدمات بالتدريب والدعم الفني لمعالجة أوجه القصور في االمتثال  •

 .لتكافؤ الفرص
 

تغييرات على ، مثل إدخال ميتشجانع لوكالة توظيف إجراء مراجعة إلزامية لنظام إدارة تكافؤ الفرص التاب •
مركز اختيار عمليات /أو و ،وخطة إدارة تكافؤ الفرص ،وآليات التواصل والتوظيف ،إجراءات الرصد

 .البائع /ة للخدمةمقدمال/الوكالة الخدمة
 

/ متلقّي المنحة أو تشجانميا، وذلك لوكالة توظيف ا أو جزئيًّ تخفيض المساعدة المالية أو حجبها بشكل مؤقت، كليًّ  •
 .أي كيان آخر بموجب العقد المبرم مع منطقة استثمار القوى العاملة المحلية

 
/متلقّي المنحة لحين تصحيح االنتهاكات المرتبكة بحق تكافؤ الفرص ميتشجانتأجيل منح الحوافز لوكالة توظيف  •

 .أو تحسين نقاط الضعف اإلدارية
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/متلقّي المنحة فيما يتعلق باستالم الحافز أو األموال التقديرية و/أو األموال انميتشجإنهاء أهلية وكالة توظيف  •
 .التي قد تصبح متاحة من خالل طلب أو صيغة مقدمة المحررة

 
/ متلقّي المنحة أو ألي كيان آخر بموجب العقد المبرم مع ميتشجاندي لوكالة توظيف فيدراليإنهاء التمويل ال •

 ملة المحلية.منطقة استثمار القوى العا
 

 إخطار توضيح األسباب 9.4
 

وكالة تنمية القوى العاملة "إخطار توضيح األسباب" إلى وكالة توظيف  رسلقبل الشروع في فرض العقوبات، ت
 االنتهاك، ويتضمن اإلخطار ما يلي:ب اً إخطار، مقدمة /متلقّي المنحة وغيرهما من المسؤولين المحليينميتشجان

 
 .من األحكام التنظيمية المعنية بعدم التمييز أو سياسات الوالية التي تم انتهاكها الً الوصف لالنتهاك واستد •

 
 .لإلجراءات المتخذة حتى تاريخه من قبل وكالة تنمية القوى العاملة لضمان االمتثال موجز •

 
 .ا على االنتهاكات المشار إليهاالعقوبة (العقوبات) المحتمل فرضها ردًّ  •

 
 .التصحيحية الالزمة لتحقيق االمتثالاإلجراءات استعراض  •

 
 طلب رد كتابي على اإلخطار. •

 
يوًما للرد على اإلخطار وبيان األسباب والعلل لعدم الشروع في  30/ متلقّي الخدمة مدة قدرها ميتشجانتُمنح وكالة توظيف 

ا على إخطار توضيح األسباب د ردًّ تطبيق اإلجراءات بموجب أحكام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز. وفي حال إرسال المستفي
يفيد معالجة قضايا االمتثال بشكل ُمرٍض، أو دحض نتائج/سلطة الوالية بشكل ناجح، يُغلق ملف القضية دون الحاجة إلى اتخاذ 

 أي إجراء إضافي.
 

 إخطار بشأن العقوبات المعلّقة  9.5

عن توفير تفنيد أو تعليل لألسباب، تصدر وكالة تنمية القوى  عندما يخفق المتلقّي في توضيح األسباب أو في حال تنازل الدولة
/متلقّي المنحة ورئيس مجلس إدارة تنمية القوى العاملة ميتشجانبشأن العقوبات المعلّقة" لوكالة توظيف  االعاملة "إخطارً 

 والرئيس التنفيذي، هذا اإلخطار:

 حكام عدم التمييز وتكافؤ الفرص التي تم انتهاكها.يتضمن وصفًا لالنتهاك (انتهاكات) ويوفر إشارة محددة إلى أ •
 يحدد اإلجراءات التصحيحية أو العالجية الالزمة لتحقيق االمتثال كما يصف النتائج المتوقعة. •
 يعلن عن طبيعة العقوبات المقترحة ومداها ومدتها. اكتابيًّ  ايوفر إخطارً  •
الل عشرة أيام من استالم "إخطار بشأن العقوبات المعلّقة" يشترط تقديم رد كتابي إلى وكالة تنمية القوى العاملة خ •

 / متلقّي المنحة في االستجابة لقرار الدولة المعلّق. ميتشجانوالذي يعبر عن نية وكالة توظيف 
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/متلقّي المنحة على "إخطار بشأن العقوبات المعلّقة" في غضون ميتشجانفي حال تصحيح المخالفة كنتيجة لرد وكالة توظيف 
استكمال اإلجراء (اإلجراءات) المتعلقة باالنتهاك قبل التاريخ الموثق في اتفاقية التصالح، بترة العشرة أيام أو تقديم التزام كتابي ف

مزيد ل حاجةتغلق القضية مع عدم ال ،وعندما يتم تنفيذ كافة اإلجراءات المتفق عليها. يتم تجنب االستمرار في إجراءات العقوبات
 من اإلجراءات.

 فرص الوساطة/ جلسات االستماع 9.6

/متلقّي المنحة إلى نيته في االمتثال الطوعي استجابةً إلى "اإلخطار بشأن العقوبات ميتشجانحيثما ال يشير مكتب توظيف 
لمنحة /متلقّي اميتشجان(عقوبات) وكالة تنمية القوى العاملة المقترحة، يجوز لوكالة توظيف  ةالمعلّقة"، أو ال يوافق على عقوب

قبل مضي فترة العشرة أيام المنصوص عليها في "اإلخطار بشأن العقوبات المعلّقة"  وساطةطلب جلسة استماع بغرض ال
 ويجب أن يتضمن طلب جلسة االستماع ما يلي:

 .وكالة تنمية القوى العاملةوجدته أي قبول أو رفض ألي عدم امتثال  •
 ها الوالية.شرح سبب عدم فرض عقوبة (عقوبات) محددة اقترحت •

 

يقدم طلب عقد جلسة االستماع إلى مدير وكالة تنمية القوى العاملة، وعند استالم الطلب، تعمل وكالة تنمية القوى العاملة على 
 لجميع األطراف المعنية.  ةمناسبخالل فترة يديرها وسيط محايد من جهة خارجية، للوساطة، والتي تحديد موعد جلسة االستماع 

، تتنازل ية/متلقّي المنحة في طلب عقد جلسة استماع قبل نهاية الموعد الذي حددته الوالميتشجانالة توظيف وك تإذا أخفق
، كما تبدأ وكالة تنمية القوى العاملة يةقرار بالنتائج التي أشارت إليها الوالويتم اإل ،ا عن الحق في عقد جلسة استماعالوكالة تلقائيًّ 

 ض العقوبات المقترحة في "اإلخطار بشأن العقوبات المعلّقة".فوًرا في اتخاذ اإلجراءات لفر

 التسوية من خالل الوساطة/جلسات الصلح أو قرار وكالة الوالية 9.7

االمتثال القائمة في جلسة االستماع بغرض الوساطة، يتم التفاوض على اتفاق تسوية كتابي و/أو اتفاقية صلح،  أمورفي حال حل 
 دم فرض عقوبات كجزء من هذه العملية.ويجوز للوالية فرض أو ع

المتثال الطوعي و/أو التفاوض لتطبيق عقوبات بديلة، يقّدم وسيط جلسة اإذا لم ينتج عن جلسة االستماع بعد عقدها اتفاق بشأن 
ا لمسارات وفقً  ميتشجاناالستماع ووكالة تنمية القوى العاملة توصيات مستقلة للمكتب التنفيذي للصندوق االستراتيجي لوالية 

العمل التي يجب اتخاذها و/أو العقوبات التي يجب فرضها عند حل النزاع. يرجع القرار النهائي في تسوية هذه المسألة للمكتب 
يمثّل قرار و، نيابة عن الحاكم، كما يحدد طبيعة ومدى أي عقوبات يتم فرضها. ميتشجانالتنفيذي للصندوق االستراتيجي لوالية 

ويتم إغالق ملف  ،اإلجراء النهائي للوالية كرد على هذه المسألة ميتشجانللصندوق االستراتيجي لوالية المكتب التنفيذي 
المفروضة في التوجيه إلجراءات اإلصالحية من التنفيذ المرضي ل/متلقّي المنحة ميتشجانوكالة توظيف  انتهاءالقضية بعد 

 النهائي الذي أصدرته الوالية.

 الجزء العاشر

 عالجة النتائج السلبية الناتجة عن تهمة التمييزإجراءات م

ات التمييز التي حققت فيها وكالة تنمية القوى ادعاء : وصف العملية المستخدمة في حل النتائج السلبية الناتجة عنالغرض
 العاملة.
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من خالل م التوصل إليها تي تتلتزم وكالة تنمية القوى العاملة بضمان تنفيذ التزاماتها بتسوية النتائج ال السياسة: 10.0
/متلقّي المنحة ميتشجانوعند اتخاذ قرار سلبي، تتم دعوة وكالة توظيف . ات التمييز بشكل عادل ونزيهادعاء التحقيق في

 أي نتائج متنازع عليها.لمعارضة فرصة لعقد جلسة استماع  نكما يُمنحا ،للمشاركة في التصالح

 ات التمييزادعاء بروتوكول لتسوية 10.1

/متلقّي المنحة ميتشجانوجه الدولة جميع اإلجراءات المتعلقة بنتائج التمييز وقرارات تكافؤ الفرص األخرى لوكالة توظيف ت
منطقة دون مستوى  لك األفعالتوجدت حيثما و. 2.17لتسويتها على النحو المنصوص عليه في آليات العمل ومعايير السياسة 

فرصة للمتلقّي المتضرر للرد على النتائج من  ميتشجانلة اإلدارية، توفر وكالة توظيف /الوكااستثمار القوى العاملة المحلية
 لسياسات الوالية. الً لمحلية، التي تم تطويرها امتثاخالل اإلجراءات ا

 إخطار بنتائج التحقيق  10.2

 امقنعً  اوتجد سببً  ،تحقيق خاصراء إجتمييز أو خاصة بالشكوى التحقيق في في الحاالت التي تقوم وكالة تنمية القوى العاملة ب
 ا:بالنتائج" كتابيًّ  ابالقرار النهائي أو خطابً  اات التمييز، تصدر الوالية "إخطارً ادعاء لتصديق

 .قلق تم فحصه كجزء من التحقيقمجال يثير الأو  أمرص كل يلخِّ  •
 .لألسباب الوجيهة الكامنة وراء القرار ايقّدم تفسيرً  •
 .أثناء سير التحقيق تقني/انتهاك تكافؤ الفرصحدد أي انتهاك لسياسة ي •
التي اقترحتها وكالة تنمية القوى العاملة لمعالجة  صالحيةسلط الضوء على النطاق العام لإلجراءات التصحيحية واإلي •

 .النتائج
اب النتائج" ن يوًما من تاريخ استالم "اإلخطار بالقرار النهائي أو خطي/متلقّي المنحة ثالثميتشجانمنح وكالة توظيف  •

/متلقّي المنحة و/أو النية في االشتراك في ميتشجانإلخطار وكالة تنمية القوى العاملة بالرد األولي لوكالة توظيف 
 مفاوضات االمتثال الطوعي.

 
/ متلقّي المنحة فرصة المشاركة في مفاوضات االمتثال الطوعي أو عدم استجابتهما ميتشجانوكالة توظيف رفض في حال 
اإلخطار المقدم من الوالية، تقوم وكالة تنمية القوى العاملة بإصدار "إخطار فرصة عقد جلسة استماع"، كما يتم بدء لخطاب 

 من هذا اإلجراء. 10.9وحتى  10.6اإلجراءات المفصلة في معايير السياسة 

 

 المدة المحددة لمفاوضات االمتثال 10.3

متلقّي المنحة تحدد وكالة تنمية القوى العاملة فترة لمفاوضات االمتثال  /ميتشجانبعد استالم الرد األولي لوكالة توظيف 
/ متلقّي المنحة الفرصة ميتشجانالطوعي، إذا لزم األمر. تمنح فترة مفاوضات االمتثال الطوعي الفرصة لوكالة توظيف 
يق توفير معلومات تكميلية أو توضيحية للمشاركة في حوار مع الوالية واالستجابة إلى نتائج وكالة تنمية القوى العاملة عن طر

 تؤدي إلى تعديل (كلي أو جزئي) قرارات الوالية. كما تُستخدم عملية التفاوض الطوعي أيًضا على نحو متبادل لكي يتم:

/ متلقّي المنحة (أو تُفرض على مستفيد منتهك) ميتشجانتحديد اإلجراءات المحددة التي يجب أن تتخذها وكالة توظيف  •
 .أو معالجة انتهاك (انتهاكات) تكافؤ الفرص إلنهاء

 .التفاوض على إطار زمني الستكمال اإلجراءات الالزمة •
 بة و/أو فرض عقوبات.وكتماتفاقية صلح ضرورة وجود تحديد  •
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ا من تاريخ إخطار وكالة الوقت المخصص لتأمين االمتثال من خالل وسائل صلح طوعية بستين يوًما تقويميًّ إجمالي يُحدد 
 /متلقّي المنحة للوالية بنيتهما في بدء مفاوضات االمتثال.ميتشجانوظيف ت

 مفاوضات االمتثال إِبّانالتسوية  10.4

إذا تم التوصل إلى قرار لنتائج التحقيقات قبل أو أثناء الفترة المحددة للمفاوضات الطوعية، تقوم وكالة تنمية القوى العاملة 
"الكامل" أو التعويضات باإلصالح  احيثما يتضمن القرار حكمً وية أو في اتفاقية صلح. بتوثيق االتفاقية، إما في خطاب تسو

وكالة توظيف والنقدية، تقوم وكالة تنمية القوى العاملة بدور الوسيط في التفاوض على تسوية الئقة بين المتضرر 
تم إغالق ملف القضية وفقًا لمعايير السياسة ، يالتي تمت الموافقة عليهاجراءات اإلل تنفيذ ك /متلقّي المنحة. وعندميتشجان
 من هذا الدليل. 10.11

 اإلخفاق في الوصول إلى تسوية من خالل مفاوضات االمتثال الطوعي  10.5

ضمان االمتثال من خالل وسائل صلح طوعية بعد انتهاء الوقت  إمكانية /متلقّي المنحة عدم ميتشجانحيثما تحدد وكالة توظيف 
بهذا القرار لوكالة توظيف  ا، تقوم الوكالة بتقديم إخطار كتابين يوًما تقويميًّ وت االمتثال وهو ستالمحدد لمفاوضا

 يحتوي هذا اإلخطار على:. /متلقّي المنحةميتشجان

 .بيان بالجهود المحددة المبذولة لتحقيق االمتثال الطوعي، وبيان بإخفاق هذه الجهود •
 .االستنتاجات الموضحة بإيجاز في "خطاب اإلجراء النهائي أو خطاب النتائج"قائمة بأي تعديل على نتائج الحقائق أو  •
 ن عليها.يفقت/متلقّي المنحة واإلدارة غير مميتشجانبيان باألمور التي ال تزال وكالة توظيف  •
 ./متلقّي المنحة، ومدى هذه المسؤولية، حسب االقتضاءميتشجانبيان بالمسؤولية القانونية لوكالة توظيف  •
إلى  الً وصواتخاذها /متلقّي المنحة ميتشجانوكالة توظيف على لإلجراءات التصحيحية والتعويضية التي  وصف •

 االمتثال.
 

/متلقّي المنحة في التفاوض على خطة للوصول لالمتثال  ميتشجانيؤكد اإلخطار أيًضا على أنه في حال إخفاق وكالة توظيف 
/متلقّي المنحة بإصدار "إخطار فرصة ميتشجاناإلخطار، تقوم وكالة توظيف  في غضون عشرة أيام تقويمية من تاريخ استالم

ويبين هذا اإلخطار بشكل خاص أن التقرير المحدد بناًء على جلسة االستماع قد ينتج عنه فرض عقوبات، . عقد جلسة استماع"
 ا.ا أو جزئيًّ أو تعليق أو وقف المساعدات المالية، كليًّ 

/متلقّي المنحة إحالة القضايا المتنازع عليها إلى الوكالة الفيدرالية للحقوق ميتشجانوكالة توظيف ليمكن  ،إذا اقتضت الظروف
وكالة إلى يتم إرسال إخطار كتابي . ومن إصدار "إخطار فرصة عقد جلسة استماع" الً المدنية المعنية بإنفاذ اإلجراءات بد

 حالة.مثل هذه اإلتقررت /متلقّي المنحة في حال ميتشجانتوظيف 

 االستجابة إلخطار فرصة عقد جلسة استماع  10.6

رد رسمي كتابي تقديم /متلقّي المنحة ميتشجانحيثما يتم إصدار "إخطار فرصة عقد جلسة استماع"، يجب على وكالة توظيف 
عقد جلسة استماع،  انميتشجإذا اختار مستلم المنحة/ وكالة توظيف وا من تاريخ استالم اإلخطار. خالل خمسة عشر يوًما تقويميًّ 

 يجب عندئذ تقديم طلب عقد جلسة االستماع في فقرة منفصلة في الرد. إضافة إلى ذلك، يجب أن توضح االستجابة اآلتي:



:W 63 من 62 صفحة 2015-28-9                                      منقحة ف التظلمسياسة /االمتثال لتكافؤ الفرص/لقوى العاملةا 
 

اإلنكار أو اإلقرار التام بكافة النتائج أو اإلصدارات التفصيلية في " إخطار اإلجراء النهائي أو خطاب النتائج" المبدئي  •
 أو المعّدل. 

 .يها بشكل منفصلواإلشارة إل دفوع إيجابيةمزعوم أنها ال موريد األتحد •
 

/مستلم المنحة في الرد على "إخطار فرصة عقد جلسة استماع" أو رفضه، يتم ميتشجانوكالة توظيف في حال إخفاق 
 ،ب النتائج" المبدئياإلقرار بكافة النتائج التي حددتها وكالة تنمية القوى العاملة في " إخطار القرار النهائي أو خطا

بشأن اإلجراءات التصحيحية وتفرض عقوبات قد ينتج عنها وقف إلزامية وتصدر وكالة تنمية القوى العاملة تدابيًرا 
 ا.ا أو جزئيًّ المساعدات المالية أو إنهاؤها أو عدم استمرارها، كليًّ 

 
 تحديد موعد جلسة االستماع/ فرصة االنسحاب  10.7

كما تحدد موعًدا من خالل إخطار  ا،استماع محايدً  لسة استماع، تعيّن وكالة تنمية القوى العاملة مسئولَ استجابةً لطلب عقد ج
/متلقّي المنحة الحق في سحب طلب عقد جلسة استماع وبدء ميتشجانمناسب لكافة األطراف المعنية. تُمنح وكالة توظيف 

ا وتتسلمه وكالة تنمية القوى د لجلسة االستماع، ويقدم هذا الطلب كتابيًّ إجراءات االنتقال إلى االمتثال، وذلك قبل التاريخ المحد
 العاملة قبل نهاية الموعد المحدد لالنسحاب في إخطار جلسة االستماع.

 

 أحكام جلسة االستماع  10.8

المقدمة لجلسة يتم هيكلة جلسة االستماع لمنح كافة األطراف فرصة إلحضار شهود و/أو أدلة وثائقية وفحص كافة الدالئل 
 االستماع وتوجيه األسئلة ألي شاهد أو طرف في الجلسة.

 إصدار القرار النهائي 10.9

في  ميتشجانوصى به لصندوق التمويل االستراتيجي لوالية يُ الجلسة قراًرا مسؤول في ختام أعمال جلسة االستماع، يصدر 
القرار النهائي في ، نيابةً عن الحاكم، ميتشجانتراتيجي لوالية ن يوًما، كما يُصدر المكتب التنفيذي للصندوق االسيغضون ثالث
جلسة االستماع. يحدد القرار النهائي (إذا كان يدعم النتائج التي قررتها الوالية قبل  مسؤولن يوًما من توصيات يغضون ثالث

/متلقّي ميتشجانوكالة توظيف جلسة االستماع) طبيعة ونطاق اإلجراءات التصحيحية  و/أو العقوبات التي سيتم فرضها ضد 
العقوبات الموضحة في معيار السياسة مجموعة المنحة و/أو مقدم الخدمة المتضرر. عند فرض قرار العقوبات، يجوز فرض 

9.3. 

 التنازل عن فرض بعض العقوبات   ۱۰.۱۰

يزية وبعض المخالفات األخرى يالتمعمال يجوز لوكالة تنمية القوى العاملة التنازل عن فرض بعض العقوبات، حيث تكون األ
/ متلقّي المنحة ميتشجانوكالة توظيف حيث يمكن لو ،منطقة استثمار القوى العاملة المحليةلدارة اإلمستوى الدون  توقعقد 

 إثبات أنهم:

إجراءات تكافؤ الفرص التي تحدد بوضوح االلتزام بتكافؤ الفرص لموظفيها ومراكز الخدمة  واصدرأوأعدوا  •
 .مع الوكالةمتعاقدة لتدريب/تقديم الخدمات أو أي كيانات أخرى ووكاالت ا

مراكز الخدمة ووكاالت التدريب/تقديم لاالمتثال لموظفيها والمساعدة على تكافؤ الفرص والخاص بتدريب ال واوفر •
 .مع الوكالةمتعاقدة الخدمات أو أي كيانات أخرى 
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صد االمتثال الداخلي لتكافؤ الفرص وحالة امتثال موظفيها ومراكز تخاذ اإلجراءات الالزمة لربذلوا العناية الواجبة ال •
 .مع الوكالةمتعاقدة الخدمة ووكاالت التدريب/تقديم الخدمات أو أي كيانات أخرى 

 .اإلجراءات التصحيحية المناسبة والفورية فور العلم بالدليل على وجود مخالفات في تكافؤ الفرص ااتخذو •
•  

 ل لتقدير مدير وكالة تنمية القوى العاملة.تخضع جميع قرارات التناز
 

 إغالق القضية 10.11

 تنفذإجراءات العقوبات مفتوًحا حتى نتجت عنها الحاجة إلى االمتثال التي  أموريظل ملف القضية ذات الصلة بالتحقيقات أو 
ها الوالية. في حال فرض تضالعقوبات التي فرمتطلبات المنحة اإلجراءات التصحيحية و/أو متلقي /ميتشجانوكالة توظيف 

ويجري موظف تكافؤ الفرص التابع للوالية مراجعة للتأكد من  ،عقوبات، تطلب وكالة تنمية القوى العاملة تقديم تقرير كتابي
تنفيذ اإلجراءات المطلوبة و/أو شروط أي إجراءات تصحيحية/ عقوبات مفروضة. بعد انتهاء التنفيذ، يتم إغالق ملف القضية 

/متلقّي المنحة ورئيس مجلس تنمية القوى العاملة والرئيس ميتشجانتتلقى وكالة توظيف واتخاذ مزيد من اإلجراءات، مع عدم 
 ا بإغالق القضية.التنفيذي إخطاًرا كتابيًّ 

 


