
Local Contact 
Johnny Epps, Equal Opportunity Officer 
Michigan Works! Southeast 
304 Harriet Street 
Ypsilanti, MI  48917 
734-714-9825 (voice), or TTY:711 
 

 THE SOUTHEAST MICHIGAN CONSORTIUM/MICHIGAN WORKS SOUTHEAST 

EQUAL OPPORTUNITY (EO) POLICY STATEMENT 

                                        EQUAL OPPORTUNITY IS THE LAW رصھو تكافؤ الف قانونال   

              ظفین والعقود والخدمات التي تقدم من قبلتستلم تمویال فیدرالیا للمویطبق قانون تكافؤ الفرص على كافة الھیئات والمنظمات التي        

وان عدم تطبیق ھذه السیاسة یعتبر مخالف للقانون لكافة مستلمي المساعدات الفیدرالیة  The Southeast Michigan  Consortium (SEMC)             

-ویمنع التمییز على األسس أدناه:  

الھویة  -أي اسباب مرضیة  -الحمل-الجنس( الوالدة-الدین-اللون –یمنع التمییز بین األفراد في الوالیات األمریكیة المتحدة بسبب العرق  •
 قلة المعرفة باللغة األنكلیزیة)القومیة ( یشمل كذلك   -المعتقدات السیاسیة-األعاقة-) العمرالجنسیة والمتحولین جنسیا 

حاملي الجنسیة األمریكیة والمقیمین بصورة قانونیة ومصرح لھم  ج المساعدات الحكومیة المالیة منالمستفیدین من برامیمنع التمییز بین  •
أن  Title one of the Work Investment Act WIA or The Workforce Innovation & Opportunity WIOAبالعمل 

 -:  المشارك یجب أن ال یتعرض للتمییز في أي من
 التي تقدم المعونة والمساعدة . WIA/WIOAھو مؤھل لالشتراك ببرامج  ألختیار من أتخاذ القرارعند  •
 یدرالیة یجب أن یتخذوا خطوات فعالة وبناءة للتواصل مع األفراد والمعاقین ویوفروا المساعدات المطلوبة مستلمي تمویل الحكومة الفی •
 لھؤالء األشخاص عند الطلب وبدون أستالم أي مقابل •
 من البرامج أو النشاطات.أو التعامل والتواصل فیما یخص أي توفیر الفرص عند  •
 .ت صلة باي من البرامج أو الفعالیات اذا كانت ذا أتخاذ قرارات التوظیف ضمن األدارة أوعند  •

 
أذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتفرقة أو اتمییز في أي من برامج المساعدات الحكومیة علیك تقدیم شكوى خالل فترة مئة وثمانون یوم من 

  -والمدرجة معلوماتھ أدناه: األنتھاك المزعوم الى مسؤول شكاوى خرق قانون تساوي الفرص
                                                                                    Federal Contact 

Director, Civil Rights Center (CRC) 
                                                  U.S. Department of Labor 

                                                                           200 Constitution Avenue, NW, Room N4123 
                                                                   Washington, D.C.  20210 

                                                                                                     Or electronically as directed on the CRC 
                                                                       Website at www.dol.gov/crc 

 
لمدة  ت الشكوى الى مسؤول شكاوى قانون تساوي الفرص علیك األنتظار الى ان تستلم رسالة تحریریة بالقرار النھائي أو تنتظرأذا قدم

بعد أن ترفع الشكوى الى مدیر الحقوق المدنیة (العنوان أعاله). اذا لم یصلك الرد من مسؤول الشكاوي  تسعون یوما أیھما األقرب قبل
لیك رفع الشكوى خالل شھر بعد انتھاء مدة التسعون یوم ( بعبارة أخرى التتجاوز مائة وعشرون یوم من تاریخ مرور مدة تسعون یوم ع

 تقدیم الشكوى الى مسؤول شكاوى قانون تساوي الفرص.
رفع شكوى الى أذا أستلمت جوابا تحریریا من مسؤول شكاوى قانون تساوي الفرص بالقرار النھائي اال انك لم تقتنع بصحة القرار یمكنك 

ة خالل ثالثون یوما من تاریخ استالمك القرار النھائي .یمدیر الحقوق المدن  
. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------الفرص  بتاریخ أنا أستلمت بیان قانون وسیاسة تكافؤ  
 
 
 

  المشارك                                                                                             توقیع المشارك  أسم
  
 

 


