نموذج تقديم شكوى بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة/المادة 6
إن الغرض من هذا النموذج هو مساعدتك على تقديم شكوى بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (،)ADA
كل من قانون
أو قانون إعادة التأهيل ،أو المادة ( )6من قانون الحقوق المدنية لسنة  .)TitleVI( 1964يحظر ٍ
 ADAوقانون إعادة التأهيل التمييز على أساس اإلعاقة .وتحظر المادة ( )6التمييز على أساس العرق أو اللون
أو األصل الوطني .وهناك قوانين أخرى تحظر التمييز على أساس الجنس أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية
الجنسية أو الدين أو مصدر الدخل.
يمككن تقديم شكوى ضد المدينة ،أو أحد الاقمولين اللماعيابنلمدينة ،أو متيقل الأموال الفيدرالية الفرعاب يلمدينة .ويجب تقديم جميع الشكاوى
غ يفضون  180يوم ًامن حدوث اللعف المزعوم أو طلب تانزل عىل النحو البمين أدهان.
ارسل جميع الشكاوى إلى:
ADA/Title VI Program Manager
1120 SW 5th Avenue, Room 1204
Portland, OR 97204
Title6complaints@portlandoregon.gov
تعتبر هذه عملية إدارية وال يتم تنفيذها ألغراض تعويضية أو تأديبية.
وال تعتبر عملية تقديم شكوى ضد المدينة هذه عملية حصرية؛ إذ يحق للشخص الذي يرفع شكوى ضد المدينة أن يرفع شكوى ضد والية
أخرى أو أية جهة فيدرالية أو محاكم أخرى .علمًا بأنه سيكون هناك ح ًدا زمنيًا لرفع الشكاوى .وعمومًا ،تشترط الهئئات الفيدرالية رفع
الشكوى في غضون  180يومًا من تاريخ ارتكاب فعل التمييز.

 -1اسم وعنوان صاحب الشكوى
االسم:
العنوان:
المدينة:
المنزل:

الرمز البريدي هاتف:

الوالية:

الهاتف الجوال:

هاتف العمل:

تاريخ اليوم:

 -2األشخاصالمرتكب ضدهم فعل التمييز ،في حالة االختالف معما ذكر أعاله
االسم:
العنوان:
المدينة:
هاتف المنزل:

الوالية:
هاتف العمل:

الرمز البريدي:
الهاتف الخلوي:

 -3اإلدارة أو المقاول أو المتلقي الفرعي بالمدينة المرتكب لفعل التمييز.
االسم:
العنوان:
الوالية:

المدينة:
هاتف العمل:

المنزل:

الرمز البريدي هاتف:
الهاتف الجوال:

 -4حدد األسباب التي تعتقد أنها أدت إلى حدوث الفعل/األفعال التمييزية.
العرق/اللون

األصل الوطني

اإلعاقة

أخرى

 -5متى وأين وقع الحادث؟

	-6يرجى شرح ما حدث بوضوح قدر اإلمكان ،ومن الذي شارك في ذلك ،ولماذا من وجهة نظرك حدث ذلك ،وكيف تم التمييز ضدك
(أو ضد أي شخص آخر)( .يرجى استخدام المزيد من األوراق ،وإرفاق نسخة من أيٍ من المواد الكتابية ذات الصلة بشكواك).

 -7يرجى التوقيع وكتابة التاريخ على الشكوى (ال يمكننا قبول الشكاوى غير الموقعة).
االسم بأحرف واضحة
التوقيع
ً
نيابة عنك.
إذا كنت غير قادر على التوقيع ،يرجى كتابة اسم شخص آخر لإلقرار
ً
نيابة عن صاحب الشكوى.
اسم الشخص الذي يقر

صفحة  2من 2

