RÓWNOUPRAWNIENIE
jest PRAWEM
Niezgodne z prawem jest, aby odbiorca federalnej pomocy finansowej dyskryminował:

jakąkolwiek osobę w Stanach Zjednoczonych z powodu rasy, koloru skóry, wyznania, płci, narodowości, wieku,
niepełnosprawności, przynależności lub przekonań politycznych; a także któregokolwiek beneficjenta programów wsparcia
finansowego z tytułu Rozdziału I ustawy o innowacyjności i stwarzaniu możliwości dla siły roboczej (Workforce Innovation
and Opportunity Act – WIOA) z powodu jego obywatelstwa / statusu emigranta posiadającego prawo do zatrudnienia w
Stanach Zjednoczonych lub jego udziału w dowolnym wspieranym finansowo programie lub działalności zgodnie z Rozdziałem
I WIOA. Odbiorca nie może dyskryminować w żadnym z poniższych zakresów: podczas podejmowania decyzji, kto będzie
dopuszczony lub otrzyma dostęp do jakiegokolwiek programu lub działalności wspieranej finansowo zgodnie z Rozdziałem
I WIOA; w procesie tworzenia możliwości korzystania z lub traktowaniu takiej osoby w odniesieniu do takiego programu lub
działalności; lub też przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w procesie zarządzania, czy też w związku z takim programem
lub działalnością.

Co zrobić w przypadku doświadczenia dyskryminacji

W przypadku przekonania o dyskryminacji w odniesieniu do programu lub działalności finansowanej zgodnie z Rozdziałem
I WIOA istnieje możliwość złożenia skargi w ciągu 180 dni od tego domniemanego naruszenia do:
Nazwisko pracownika ds. równouprawnienia w firmie:
Nazwa firmy:

Adres:
Nr tel.:
E-mail:
Director
Division of Equal Opportunity Development
New York State Department of Labor
State Office Campus, Building 12, Room 540
Albany, New York 12240
NR TEL.: (518) 457‑1984
(TELEFON DLA GŁUCHONIEMYCH) 1‑800‑662‑1220
(POCZTA GŁOSOWA) 1‑800‑421‑1220
lub bezpośrednio do:
Director
Civil Rights Center (CRC)
U.S. Department of Labor
200 Constitution Avenue, NW, Room N‑4123
Washington, D.C. 20210

W przypadku złożenia skargi u odbiorcy należy poczekać na pisemne powiadomienie o ostatecznej decyzji (Notice of
Final Action) lub aż minie 90 dni (którekolwiek nastąpi wcześniej) przed złożeniem skargi do Centrum Praw Obywatelskich
(Civil Rights Center – CRC) (adres podany powyżej). Jeśli odbiorca nie dostarczy pisemnego powiadomienia o ostatecznej
decyzji w ciągu 90 dni od dnia, w którym złożono skargę, nie trzeba czekać aż odbiorca wyda decyzję przed złożeniem
skargi do CRC. Należy jednak złożyć skargę do Centrum w ciągu 30 dni od czasu upłynięcia wymaganych 90 dni (tzn. przed
upływem 120 dni od dnia złożenia skargi do odbiorcy). Jeśli odbiorca dostarczy pisemne powiadomienie o ostatecznej decyzji,
jednak nie jest to decyzja lub rozwiązanie satysfakcjonujące, można złożyć skargę do CRC. Skargę do CRC należy złożyć
w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o ostatecznej decyzji.

DEOD 310P (05/16)

Program/pracodawca stosujący równouprawnienie w zatrudnianiu.
Na życzenie osób niepełnosprawnych dostępne są dodatkowe materiały pomocnicze i usługi.

