
  القانون ھو الفرص تكافؤ
  

ساس أمن المخالف للقانون أن یمارس متلقي المساعدات المالیة الفیدرالیة التمییز على األسس التالیة: ضد أي فرد في الوالیات المتحدة، على 
والتنمیط الجنسي، وحالة المتحولین جنسیًا، العرق، أو اللون، أو الدین، أو الجنس )بما في ذلك الحمل، والوالدة، والحاالت الطبیة ذات الصلة، 

و، ضد السیاسي، أ والُُھویة الجنسیة(، أو األصل القومي )بما في ذلك اإلتقان المحدود للغة اإلنجلیزیة(، أو السن، أو اإلعاقة، أو االنتماء أو المعتقد
ب الباب األول من قانون ابتكار وفرص القوى العاملة، على أساس أي مستفید من، أو ُُمقدم الطلب، أو مشارًكا في برامج المساعدات المالیة بموج

  حالة مواطنة الفرد أو المشاركة في أي برنامج أو نشاط بمساعدة مالیة بموجب الباب األول من قانون ابتكار وفرص القوى العاملة.
  

ُسیُصرح لھ، أو یحق لھ الوصول، إلى أي برنامج أو نشاط  یجب على المتلقي عدم ممارسة التمییز في أي مجال من المجاالت التالیة: تحدید من
مساعدة مالیة بموجب الباب األول من قانون ابتكار وفرص القوى العاملة؛ أو توفیر فرص في، أو معالجة أي شخص فیما یخص، مثل ھذا 

  اط.البرنامج أو النشاط؛ أو اتخاذ قرارات العمل في إدارة، أو في اتصال مع، مثل برنامج أو نش
  

 رین. خیجب على متلقي المساعدة المالیة الفیدرالیة اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن التواصل مع األفراد ذوي اإلعاقة فعّال مثل التواصل مع اآل
اد بة لألفرھذا یعني أنھ، بناًء  على طلب األفراد ودون تحملھم أي تكلفة، مطلوب من المتلقین تقدیم المساعدات الثانویة والخدمات المناس

  المؤھلین ذوي اإلعاقة.
 

  التمییز من لنوع تعرضت أنك اعتقدت إن تفعل ماذا
  
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت ألحد أنواع التمییز في إطار برنامج أو نشاط مساعدة مالیة بموجب الباب األول من قانون ابتكار وفرص القوى 

 یوًما من تاریخ االنتھاك المزعوم إلى أي من: مسؤول تكافؤ الفرص للمتلقین )أو الشخص الذي یعینھ  180العاملة، فیجوز لك تقدیم شكوى خالل 
  المتلقي لھذا الغرض(؛ 
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یوًما )أیھما  90إذا قدمت شكواك إلى المتلقي، فیجب أن تنتظر إما حتى یصدر المتلقي إشعار كتابي لإلجراء النھائي أو االنتظار حتى مرور 

ا من یومً  90أقرب( قبل تقدیم الشكوى إلى مركز حقوق اإلنسان )انظر العنوان أعاله.(  إذا لم یصدر المتلقي إشعار كتابي لإلجراء النھائي خالل 
یوم تقدیم شكواك، فیجوز لك تقدیم شكوى لدى مركز حقوق اإلنسان قبل تلقي ھذا اإلشعار. ومع ذلك، یجب أن تقدم شكواك إلى مركز حقوق 

ل یوًما بعد الیوم الذي قدمت فیھ شكواك إلى المتلقي.(  إذا أرس 120یوًما من مھلة التسعین یوًما )أو بمعنى آخر، خالل  30اإلنسان في غضون 
ق والمتلقي إلیك إشعار كتابي باإلجراء النھائي بشأن شكواك، ولكن إذا كنت غیر را ض  عن القرار المتخذ فیجوز لك تقدیم شكوى إلى مركز حق

  یوًما من التاریخ الذي تلقیتھ فیھ إشعار اإلجراء النھائي. 30اإلنسان. یجب أن تقدم الشكوى إلى مركز حقوق اإلنسان في غضون 
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