
 وعدم التمییز إمكانیة الوصولإشعار 

 des.nc.gov اإلنترنتأو قم بزیارة موقعنا على  1-888-737-0259بطالة. اتصل على الرقم عن تعویضات ال مةھمتحتوي ھذه الوثیقة (الوثائق) على معلومات  ھم!م● 
بشأن الطعن في التي قد تتطلب ردك  الطعنأو حقوق  ،المزایا التي یمكنك الحصول علیھاول ھمة حمالترجمة المجانیة. قد تحتوي ھذه الوثیقة علی معلومات  ستفادة من خدمةلال
 .لقررات الھیئتین العلیا والقضائیةا یومً  30الدنیا و الھیئة بالنسبة لقرارات أیام 10قرارات في غضون ال

أو  ،أو العمر ،أو األصل ،أو اللون ،وال تمیز على أساس العرق طبقة،المتحادیة االلحقوق المدنیة اقوانین بحلول القوى العاملة  وقسم ،األمن الوظیفيقسم و ،التجارة وزارة تلتزم
 أو الجنس. ،أو اإلعاقة ،أو العمر ،أو األصل ،أو اللون ،عاملھم بشكل مختلف بسبب العرقتأو  أشخاًصاستبعد تال أو الجنس، كما  ،اإلعاقة

 ، مثل:یةفعاللتواصل معنا بل أمامھم إلتاحة الفرصةخاص ذوي اإلعاقة نقدم المساعدات والخدمات المجانیة لألش

 )ASLاإلشارة األمریكیة ( المؤھلین للغةالمترجمین الفوریین ● 
 ).، وغیرھاالوصول إلیھامكن تي یالاإللكترونیة التنسیقات ، السمعیة التنسیقاتبأحرف كبیرة، أخرى (الطباعة  بتنسیقاتمعلومات مكتوبة ● 
 .المؤھلین والمعلومات المكتوبة بلغات أخرىالفوریین المترجمین مثل  كلغة أساسیة اإلنجلیزیة ال یتحدثونمجانیة لألشخاص الذین  لغویةات خدم● 

1-888-737-0259إذا كنت بحاجة إلى ھذه الخدمات، اتصل بخدمات الترجمة الفوریة على الرقم 

إذا كنت تعتقد أن وزارة التجارة وقسم األمن الوظیفي وقسم حلول القوى العاملة قد أخفقت في تقدیم تلك الخدمات أو تبنت التمییز بطریقة أخرى على أساس العرق، أو اللون، أو 
، أو اإلعاقة، أو البیانات الوراثیة، أو الدین، أو الجنس، أو االنتماء السیاسي، یمكنك تقدیم شكوى إلى  األصل، أو العمر )40 عاًما فأكثر(

Legal Services Section

د: باستخدام الطرق التالیة: عن طریق البرید اإللكتروني: grievance@nccommerce.com ؛ عن طریق الھاتف: 1.888.737.0259 ؛ أو عن طریق البری

Legal Services Section, P.O. Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

كما یمكنك أیًضا تقدیم شكوى إلكترونیة بشأن الحقوق المدنیة إلى وزارة العمل األمریكیة، مكتب الحقوق المدنیة، من خالل بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنیة المتاحة على الموقع 
اإللكتروني https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو عبر البرید على العنوان: وزارة العمل األمریكیة، بنایة فرانسیس بیركینز، 200 كونستیتیوشن أفینیو إن 

دبلیو، واشنطن DC 20210، أو عبر الھاتف رقم 2365 . 487 . 866 . 1 
 des.nc.gov تتوافر نماذج الشكاوى على الموقع اإللكتروني
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https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf



