افرادی قوت اختراع اور مواقع ایکٹ ( )WIOAمساوی مواقع ( )EOاور غیر امتیازی پالیسی اور شکایت پروسیسنگ کے
طریقہ کار
نیویارک ریاست ڈیپارٹمنٹ آف لیبر ( )NYSDOLکو گورنر نے  WIOAٹائٹل  Iکے منتظم کے طور پر نامزد کیا ہے ،اس
کے ذریعے  WIOAکے سیکشن  188کے تحت امتیازی شکایت درج کرنے کے لئے شکایت پروسیسنگ کے طریقہ کار کو
اپناتے اور شائع کرتے ہیں جو تمام وصول کنندگان پر الگو ہوتا ہے جیسا کہ  CFR 29حصہ  38اور اس سے نیچے
وضاحت کی گئی ہے۔
.I

پس منظر
 WIOAکے سیکشن  188میں شرکت سے خارج نہیں کیا جائے گا ،کسی بھی فرد کو اس کے فوائد سے انکار نہیں کیا
جائے گا ،اس کے تحت امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جائے گا ،یا اس کے سلسلے میں ،کسی بھی ایسے  WIOAٹائٹل میں -I
مالی مدد سے پروگرام یا سرگرمی کی وجہ سے نسل ،رنگ ،مذہب ،جنسی تعلقات (بشمول حمل ،بچے کی پیدائش ،اور متعلقہ
طبی حاالت ،ٹرانسجینڈر کی حیثیت اور صنفی شناخت) ،قومی اصل (بشمول محدود انگریزی مہارت ( )LEPافراد) ،عمر،
معذوری ،یا سیاسی وابستگی یا عقیدے ،یا کسی بھی مستفید کے لئے ،کیونکہ مستفدین کی شہریت کی حیثیت ایک قانونی طور
پر داخل تارکین وطن کے طور پر ہے جو امریکہ میں کام کرنے کے مجاز ہیں۔  WIOAکے ضوابط  CFR 29حصہ 38
میں غیر امتیازی اور  EOدفعات کو واضح کرتے ہیں۔ معذوری کی بنیاد پر ہونے والے امتیازی کاموں کے عالوہ خاص
طور پر ممنوعہ کارروائیوں کی مثالیں  CFR 29سیکشن  38.6میں پیش کی گئی ہیں۔ روزگار کے طریقوں اور معذور
افراد کے ساتھ مواصالت سے وابستہ ریگولیٹری تقاضے  CFR 29سیکشن  38.12میں بیان کیے گئے ہیں۔

.II

پالیسی
یہ  NYSDOLکی پالیسی ہے کہ وہ تمام پروگراموں ،خدمات اور  WIOAفنڈز کے ساتھ مکمل یا جزوی طور پر مالی
اعانت سے چلنے والے تمام پروگراموں ،خدمات اور سرگرمیوں کے آپریشن اور انتظامیہ میں  EOاور عدم امتیاز کو یقینی
بنائے۔  WIOAکے تحت آنے واال کوئی بھی فرد جو یہ مانتا ہے کہ اس کے ساتھ یا افراد کے ایک مخصوص طبقے کے
ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے ،اسے یہاں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق باضابطہ شکایت درج کرنے کا حق حاصل ہے۔
عنوان  Iمیں  WIOAفنڈز کے وصول کنندگان کو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے مناسب اقدامات کرنے چاہئیں کہ وہ اپنے
پروگراموں اور سرگرمیوں تک آفاقی رسائی فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کی رسائی کو یقینی بنانے کے لئے سفارش کردہ
کوششیں  CFR 29سیکشن  38.40میں طے کی گئی ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو زبان کی رکاوٹ سے متعلق
ہو تو  CFR 29سیکشن  38.9پر عمل کیا جانا چاہئے۔

.III

تعریفیں
 CFR 29سیکشن  38.4میں  EOکے نفاذ میں استعمال ہونے والی اصطالحات کی تعریفیں اور  WIOAکے غیر امتیازی
تقاضے شامل ہیں۔ سہولت کے لیے ،اس سیکشن میں پائی جانے والی کچھ تعریفیں ذیل میں درج ہیں۔ اگر کسی اصطالح کے
درمیان تنازعہ موجود ہے ،جیسا کہ اس پالیسی میں بیان کیا گیا ہے اور  CFR 29سیکشن  ،38.4تو  CFR 29حصہ
 38.4میں تعریف کنٹرول کر رہی ہے۔
 .Aدرخواست دہندہ ایک ایسا فرد ہے جو  WIOAعنوان اول کے لئے غور کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے -کسی
وصول کنندہ کی طرف سے -Iمالی امداد ،فوائد ،خدمات یا تربیت ،اور جس نے وصول کنندہ کی درخواست کے
جواب میں ذاتی معلومات جمع کروا کر اس دلچسپی کی عالمت دی ہے۔
 .Bمالزمت کے لئے درخواست دہندہ ایک ایسا شخص ہے جو  WIOAعنوان  Iکے تحت وفاقی مالی امداد حاصل کرنے
والے کے ساتھ مالزمت کے لئے درخواست کرتا ہے۔
 .Cمستفید ہونے واال شخص وہ شخص یا افراد ہے جس کا مقصد کانگریس کے ذریعہ وصول کنندہ سے فوائد یا
خدمات حاصل کرنا ہے۔
 .Dشکایت کنندہ وہ فرد یا ادارہ ہے جو امتیازی سلوک کی شکایت درج کرتا ہے۔ حصہ  .V.Bدیکھیں ( )1اس
پالیسی کے بارے میں کہ کون شکایت درج کرا سکتا ہے۔
 CRC .Eریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ محنت ( )USDOLکا شہری حقوق کا مرکز ہے
200 Constitution Avenue, NW, Room N-4123, Washington, DC 20210۔
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 .Fمحکمہ کا مطلب ہے  ،USDOLبشمول اس کی ایجنسیاں اور تنظیمی اکائیاں۔
 .Gمعذوری اور معذوری کے ساتھ اہل فرد۔  CFR 29سیکشن  38.4دیکھیں۔
 .Hاہل درخواست دہندہ/رجسٹرنٹ ایک درخواست دہندہ ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ  WIOAعنوان -Iمالی
معاونت کے پروگرام یا سرگرمی میں حصہ لینے کے اہل ہونے کا تعین کیا گیا ہے۔
.I

ادارہ کوئی بھی شخص ،کارپوریشن ،شراکت داری ،مشترکہ منصوبہ ،انانکارپوریٹڈ ایسوسی ایشن ،یا
ریاستی یا مقامی حکومت ہے ،اور ایسی حکومت کی کوئی ایجنسی ،ساز و سامان یا ذیلی تقسیم (CFR 29
سیکشن  38.4ان اداروں کی جزوی فہرست پر مشتمل ہے جو وصول کنندگان سمجھے جاتے ہیں)۔

 .Jایمپالئمنٹ سروسز ( )ESکمپلینٹ اسپیشلسٹ کیریئر سینٹر سسٹم میں  NYSDOLکا مالزم ہے جو براہ راست
 NYSDOLپروگراموں سے متعلق معامالت کے لئے کچھ ابتدائی شکایات کو سنبھالنے کے لئے نامزد کیا گیا ہے۔
 .Kمساوی موقع افسر ( EOافسر) وہ فرد ہے جو  CFR 29حصہ  38کے تحت وصول کنندہ کی ذمہ داریوں کو
مربوط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ نیویارک ریاست میں ،اس میں گورنر کی طرف سے ریاستی  WIOA EOافسر کے
طور پر نامزد شخص اور ہر مقامی افرادی قوت ترقیاتی عالقے ( LWDA EOافسر) کے مقامی افرادی قوت
ترقیاتی بورڈ کے ذریعہ نامزد شخص شامل ہیں۔
 LWDA .Lگرانٹ وصول کنندہ کا مطلب وہ ادارہ ہے جو  LWDAکو براہ راست گورنر سے  WIOAکے لئے
عنوان  Iمالی امداد حاصل کرتا ہے اور افرادی قوت کی ترقیاتی سرگرمیوں کے لئے ان فنڈز کو تقسیم کرتا ہے۔
 .Mشرکا ایک ایسا فرد ہے جس نے شرکت کے اہل ہونے کا عزم کیا ہے اور جو  WIOAکے عنوان  Iکے مجاز
پروگرام کے تحت امداد ،فوائد ،خدمات یا تربیت حاصل کر رہا ہے۔ شرکاء کے طور پر کوالیفائی کرنے والے کی
مثالیں  CFR 38.4 29میں درج ہیں۔ اہلیت کے تعین کے بعد شرکت پہلے دن شروع ہونے کو سمجھا جائے گا
جس پر شرکاء کو  WIOAکے عنوان  Iکے تحت فراہم کی جانے والی سبسڈی والے امداد ،فوائد ،خدمات یا تربیت
حاصل کرنا شروع ہوگئی۔
 .Nوصول کنندہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں  WIOAعنوان  Iکے تحت مالی امداد میں توسیع کی جاتی ہے ،یا تو
براہ راست محکمہ سے یا گورنر یا کسی دوسرے وصول کنندہ کے ذریعے (بشمول کوئی جانشین ،تفویض کنندہ،
یا وصول کنندہ کا ٹرانسفری) لیکن  WIOAعنوان  Iفنڈڈ پروگرام یا سرگرمی کے حتمی مستفید ہونے والوں کو
چھوڑ کر۔ وصول کنندگان کو  CFR 38.4 29میں درج کیا گیا ہے۔
 .Oجواب دہندہ وہ فرد یا ادارہ ہے جس کے خالف  EOیا امتیازی سلوک کی شکایت درج کی جاتی ہے۔
 .Pخدمت فراہم کنندہ۔  CFR 29سیکشن  38.4دیکھیں۔
(ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائس برائے بہرے (1-800-662-1220 )TDD؛ آواز .)1-800-421-1220
 .Qچھوٹا وصول کنندہ ایک وصول کنندہ ہے جو پورے گرانٹ سال کے دوران کل  15سے کم مستفید افراد کی خدمت
کرتا ہے اور پورے گرانٹ سال کے دوران کسی بھی دن  15سے کم مالزمین کو مالزمت دیتا ہے۔
 .Rریاستی  WIOA EOآفیسر  NYSDOLکے مساوی مواقع کی ترقی کے ڈویژن ( )DEODکے ڈائریکٹر ہیں۔
 WIOA .Sعنوان -Iفنڈڈ پروگرام یا سرگرمی۔  CFR 29سیکشن  38.4دیکھیں۔
.IV

غیر امتیازی سلوک کی اشاعت اور نوٹس
 WIOAگرانٹ فنڈز کا وصول کنندہ ابتدائی اور جاری نوٹس فراہم کرے گا کہ یہ کسی ممنوعہ بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں
کرتا ،ان ذیلی وصول کنندگان کو جو  WIOAعنوان  Iوصول کنندگان ،رجسٹرنٹس ،درخواست دہندگان ،اہل درخواست
دہندگان/رجسٹریشن کرنے والوں ،شرکاء ،مالزمت کے لئے درخواست دہندگان ،مالزمین اور عوام کے ارکان بشمول خراب
بصارت یا سماعت کے حامل افراد اور یونینوں یا پیشہ ور تنظیموں سے فنڈز وصول کنندہ کے ساتھ اجتماعی سودے بازی یا
پیشہ ورانہ معاہدے حاصل کرتے ہیں۔ نوٹس میں  CFR 29سیکشن  38.35میں تجویز کردہ زبان ہوگی۔
 .Aنوٹس کا چھپانا
مساوی موقع قانون کا نوٹس نمایاں طور پر ،معقول تعداد اور جگہوں پر پوسٹ کیا جانا چاہئے؛ اندرونی یادداشتوں اور
دیگر تحریری یا برقی مراسالت میں پھیالیا گیا؛ ہینڈ بک یا مینوئل میں شامل ہے؛ اور ہر شرکا ء کو دستیاب کرایا اور
شرکاء کے الیکٹرانک یا کاغذی کیس ریکارڈ (جیسے ون اسٹاپ آپریٹنگ سسٹم ( ))OSOSمیں دستاویزی شکل دی۔ یہ
نوٹس بصری کمزوری کے حامل افراد کو مناسب فارمیٹ میں فراہم کیا جانا چاہئے اور یہ ریکارڈ کہ اس طرح کا نوٹس
دیا گیا ہے اسے شرکاء کے ریکارڈ کا حصہ بنانا ضروری ہے۔
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 .Bبروشر اور دیگر مواد میں نوٹس
بھرتی کے بروشر اور دیگر مواد میں شامل نوٹس ،جو عام طور پر عوام میں تحریری اور/یا زبانی شکل میں،
الیکٹرانک اور/یا کاغذ پر  WIOAکے عنوان  Iکے ذریعہ مالی اعانت سے چلنے والے پروگراموں یا وصول کنندگان
اور شرکاء کی شرکت کے تقاضوں کو بیان کرنے کے لئے تقسیم کیا جاتا ہے ،اس میں  CFR 29سیکشن )a( 38.38
میں تجویز کردہ زبان شامل ہونی چاہئے۔ اگر یہ مواد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وصول کنندہ سے ٹیلی فون کے
ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے تو مواد کو وصول کنندہ کے زیر استعمال /TDDٹیلی ٹائپ یا ریلے سروس کا ٹیلی فون
نمبر بتانا ہوگا۔
 .Cنیوز میڈیا میں نوٹس
خبروں کے ذرائع ابالغ میں شائع یا نشر ہونے والی کسی بھی معلومات میں  CFR 29سیکشن  )b( 38.38میں تجویز
کردہ زبان شامل ہونی چاہیے۔
 .Dاورینٹیشن پیشکشوں میں نوٹس
اورینٹیشن پیشکشوں کے دوران اور/یا نئے شرکاء کے لیے ابتدائی تشخیص کے دوران ،وصول کنندہ کے عنوان I
 WIOAکے بارے میں نئے مالزمین ،اور/یا عام لوگ -مالی طور پر مدد یافتہ پروگرام یا سرگرمیاں ،وصول کنندہ میں
 WIOAکی غیر امتیازی اور  EOدفعات کے تحت کسی فرد کے حقوق اور  CFR 29حصہ  38۔ انہیں LWDA EO
آفیسر یا  CRCکے ڈائریکٹر کے ساتھ امتیازی سلوک کی شکایت درج کرانے کے اپنے حق سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔
.V

شکایات اور تحقیقات کے طریقہ کار
 LWDA EO .Aآفیسر
 .1تمام مقامی عالقے  C.F.R 29سیکشن  38.28کے مطابق اس ایکٹ کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو مربوط کرنے کے
لئے  LWDA EOافسر کو نامزد کریں گے۔ وصول کنندگان کو یہاں بیان کردہ شکایات اور تحقیقات پر کارروائی کے
طریقہ کار کی تعمیل کرنی چاہئے اور  LWDA EOافسر کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔
 .2جب امتیازی سلوک کی شکایت موصول ہوتی ہے تو سروس فراہم کنندگان اس پالیسی میں طے کردہ طریقہ کار پر
عمل کریں گے۔
 LWDA EO .3افسر کے پاس  LWDA EOافسر کی ذمہ داریوں کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں یا سرگرمیاں نہیں ہونی
چاہئیں جو مفادات کا ٹکراؤ یا تنازعہ کا ظہور پیدا کرتی ہیں۔
 .Bشکایتیں
 .1کون دائر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو یہ مانتا ہے کہ وہ یا افراد کا کوئی مخصوص طبقہ  EOکے ذریعہ
ممنوعہ امتیازی سلوک کا شکار رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اور  WIOAکی غیر امتیازی دفعات یا ضوابط ذاتی طور
پر تحریری شکایت درج کرا سکتے ہیں یا کسی نمائندے کے ذریعے تحریری شکایت درج کرا سکتے ہیں۔
 .2کہاں دائر کرنا ہے۔ شکایت یا تو  LWDA EOافسر کے پاس یا براہ راست  CRCکے ڈائریکٹر کو
U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue, Room N- 4123, Washington, DC 20210
میں درج کی جاسکتی ہے۔
 NYSDOLپروگراموں سے متعلق شکایات براہ راست ریاستی  WIOA EOافسر کے پاس
New York State Department of Labor, Division of Equal Opportunity Development,
State Office Campus, Building 12, Room 540, Albany, NY 12240
پر درج کی جائیں؛ یا کیریئر سینٹر میں نامزد  ESکمپلینٹ اسپیشلسٹ کے ذریعے۔
 .3دائر کرنے کا وقت۔ اس حصے کے تحت درج کی گئی شکایت مبینہ امتیاز کے ایک سو اسی ( )180دنوں کے اندر درج
کی جانی چاہئے۔  CRCکا ڈائریکٹر فائلنگ کا وقت بڑھا سکتا ہے اگر  EOافسر اپنے حتمی کارروائی کے نوٹس میں
شکایت کنندہ کے ڈائریکٹر کے پاس فائل کرنے کے حق یا دکھائے گئے اچھے مقصد کے بارے میں مطلوبہ نوٹس
شامل نہیں کرتا ہے۔
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 .4شکایتوں کے مشموالت۔ ہر شکایت کو ریاستی  WIOA EOافسر یا ڈائریکٹر ( CRCکے پاس درج شکایات) کے
ذریعہ تجویز کردہ فارم میں تحریری طور پر درج کیا جانا چاہئے اور ضروری ہے:
.a

شکایت کنندہ کا نام اور پتہ شامل کریں (یا ان سے رابطہ کرنے کے کسی اور ذرائع کا اختصاص کریں)؛

.b

جواب دہندہ کے نام اور پتہ کی شناخت کریں (وہ فرد یا ادارہ جس پر شکایت کنندہ الزام لگاتا ہے وہ
امتیازی سلوک کا ذمہ دار ہے)؛

.c

وقوع کی تاریخ؛

.d

شکایت کنندہ کے الزامات کو کافی تفصیل سے بیان کریں تاکہ  CRCیا  LWDA EOافسر کے
ڈائریکٹر کو یہ تعین کرنے کی اجازت دی جا سکے کہ آیا:

.e

.i

 ،CRCریاستی  WIOA EOآفیسر یا  LWDA EOآفیسر ،جیسا کہ قابل اطالق ہے،
شکایت پر دائرہ اختیار رکھتی ہے؛ اور

.ii

شکایت بروقت دائر کی گئی تھی؛ اور

.iii

شکایت میں واضح میرٹ ہے (کیا شکایت کنندہ کے الزامات ،اگر سچ ہیں WIOA ،کی کسی
 EOاور غیر امتیازی دفعات کی خالف ورزی کریں گے)۔

شکایت کنندہ یا ان کے مجاز نمائندے کے دستخط ہوں۔

.5

شکایت فارمز۔ ریاستی  WIOA EOافسر وصول کنندہ کو ایک شکایت معلومات فارم ہر  LWDA EOافسر اور
وصول کنندہ کو فراہم کرے گا جسے اس کے تحت شکایت درج کرانے میں رکھا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا۔

.6

نمائندگی کا حق .ہر شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے وکیل یا دوسرے
فرد کی نمائندگی کرے۔

.7

شکایت کی پروسیسنگ .تحریری شکایت موصول ہونے پر  LWDA EOافسر کو شکایت موصول ہونے کے پانچ
( )5دن کے اندر تحریری اعتراف فراہم کرنا ہوگا جس میں نوٹس دیا جائے کہ شکایت کنندہ کو شکایت کے عمل
میں نمائندگی کرنے کا حق حاصل ہے۔  LWDA EOآفیسر کے پاس شکایت پر کارروائی کے لئے تحریری
شکایت موصول ہونے کی تاریخ سے نوے ( )90دن ہوں گے۔ تمام شکایات کی وصولی پر مہر لگائی جانی چاہئے
اور کارروائی کے لئے مناسب  LWDA EOافسر کو بھیجنا ضروری ہے۔ ریاستی  WIOA EOافسر شکایت پر
کارروائی کے لئے طے شدہ وقت کی حد سمیت تمام شکایات کی کارروائی کی نگرانی کرے گا۔
.a

اگر شکایت  LWDA EOآفیسر کے پاس درج کی جاتی ہے تو  LWDA EOآفیسر کیس نمبر
تفویض کرے گا ،شکایت الگ کرے گا اور شکایت کا عمل شروع کرے گا۔
اگر  LWDA EOآفیسر کے پاس درج کی گئی شکایت میں  NYSDOLکے زیر انتظام پروگرام شامل
ہے تو  LWDA EOافسر شکایت کو الگ کریں گے اور اسے کارروائی کے لئے ریاستی WIOA EO
افسر کو بھیج دیں گے۔

.b

اگر شکایت ریاستی  WIOA EOآفیسر یا  ESکمپلینٹ اسپیشلسٹ کے پاس درج کی جاتی ہے ،اور اس
میں وصول کنندہ یا کیریئر سینٹر سسٹم میں شراکت دار کے زیر انتظام پروگرام یا سرگرمی شامل ہوتی
ہے ،تو ریاستی  LWDA EOافسر فوری طور پر  WIOA EOافسر کو مطلع کرے گا اور شکایت پر
کارروائی کے لئے آگے بڑھائے گا۔ اگر کوئی شکایت  NYSDOLکے زیر انتظام پروگراموں سے متعلق
ہے تو ریاستی  WIOA EOافسر کارروائی کے لئے شکایت برقرار رکھے گا۔

.8

شکایت کی رازداری .جواب دہندہ ،فرد یا ادارہ جس کے خالف شکایت درج کی گئی ہے ،شکایت موصول ہونے
کے پندرہ ( )15دن کے اندر ایک خط موصول ہوگا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خالف اور کس بنیاد پر
شکایت درج کی گئی ہے ،اور اسے مطلع کیا جائے گا کہ انہیں نمائندگی کا حق ہے۔ جواب دہندہ کو تفتیش کے
دوران الزام کا جواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔ شکایت کنندہ کا نام صرف اس حد تک جاری کیا جائے گا جس
حد تک تفتیش اور شکایت میں اٹھائے گئے مسائل کا منصفانہ تعین کیا جائے گا۔

.9

گواہوں کی رازداری .کسی بھی فرد کی شناخت جو شکایت کی تحقیقات یا تعمیل کے جائزے سے متعلق معلومات
پیش کرتا ہے ،یا اس میں مدد کرتا ہے ،صرف اس حد تک جاری کیا جائے گا جس حد تک شکایت میں اٹھائے
گئے مسائل کی تحق یقات اور منصفانہ طور پر تعین کیا جائے گا یا جیسا کہ قانون کے مطابق ضروری ہے۔

.10

ڈرانے دھمکانے یا انتقام ی کارروائی کے خالف ممانعت۔ اس پالیسی کا حصہ  VIدیکھیں۔
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.11

وقت کی شمارندگی .ان قواعد کے ذریعہ مقرر کردہ کسی بھی مدت کی گنتی میں ،پہلے دن کو خارج کیا جائے
گا او ر آخری دن کو مدت مکمل کرنے کے لئے شامل کیا جائے گا۔ اس کے عالوہ وقت کے ادوار کیلنڈر کے
دنوں میں شمار کیے جاتے ہیں ،کاروباری دنوں میں نہیں۔

.12

شکایت کنندہ کو نوٹیفکیشن
.a

کسی دائرہ اختیار کا نوٹیفکیشن۔  LWDA EOافسر شکایت کنندہ کو شکایت موصول ہونے کے پندرہ
( ) 15دن کے اندر تحریری طور پر مطلع کرے گا اگر یہ تعین کرتا ہے کہ اس کا اختیار اس شکایت پر
نہیں ہے جس میں  EOکی خالف ورزی اور  WIOAکی غیر امتیازی دفعات کا الزام لگایا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن میں اس طرح کے تعین کی بنیاد کے ساتھ شکایت کنندہ کے نوٹیفکیشن کی وصولی کے تیس
( )30دن کے اندر  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس تحریری شکایت درج کرنے کے حق کا بیان بھی شامل
ہوگا۔ یہ نوٹس شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کو تصدیق شدہ ڈاک کے ذریعے بھیجا جائے گا اور نوٹس کی
ایک کاپی ریاستی  WIOA EOافسر کو بھیجی جائے گی۔

.b

مسائل کا بیان .اگر شکایت موصول کرنے والے  LWDA EOافسر کا دائرہ اختیار ہے تو وہ شکایت
کنندہ کو شکایت کی وصولی کی تاریخ کے پندرہ ( )15دن کے اندر تحریری طور پر مطلع کریں گے۔ خط
شکایت کنندہ کو شکایت میں اٹھائے گئے مسائل کی فہرست اور شکایت کے عمل میں ان کی نمائندگی کے
حق کا مشورہ دے گا۔ اس کے عالوہ شکایت کنندہ کو مشورہ دیا جائے گا کہ کون سے معامالت تفتیش کے
لئے قبول کیے جائیں گے اور ہر مسئلے کی وجہ قبول نہیں کی جائے گی۔ شکایت کنندہ کو مطلع کیا
جائے گا کہ ان کے پاس حقائق تالش کرنے/تفتیش کے عمل یا متبادل تنازعات کے حل ( )ADRکے
ذریعے شکایت کو حل کرنے کا اختیار ہے۔
اگر شکایت  LWDA EOآفیسر کے پاس درج کی جاتی ہے تو مسائل کا بیان تصدیق شدہ ڈاک کے ذریعے
شکایت کنندہ کو بھیجا جائے گا اور نوٹس کی کاپی ریاستی  WIOA EOافسر کو بھیجی جائے گی۔ جواب
دہندہ کو ایک خط (تصدیق شدہ ڈاک) موصول ہوگا جس میں انہیں مطلع کیا جائے گا کہ ان کے خالف کس
بنیاد پر (نسل ،صنف وغیرہ) شکایت درج کی گئی ہے ،اور اسے مطلع کیا جائے گا کہ تفتیش کے دوران
انہیں نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ شکایت موصول کرنے واال  LWDA EOافسر شکایت کنندہ اور جواب
دہندہ کو اس پالیسی کے حصہ  VIمیں بیان کردہ انتقامی کارروائی اور دھمکی کے خالف ممانعت کے
بارے میں بھی مطلع کرے گا۔
غیر رسمی مالقات/قرارداد LWDA EO .افسر شکایت کنندہ یا ان کے نمائندے سے مالقات کر سکتا
ہے ،پندرہ ( )15دن کے اندر تحریری شکایت کی وصولی کی تاریخ تشکیل دے سکتا ہے ،غیر رسمی
طور پر معامالت پر تبادلہ خیال اور وضاحت کرنے کے لئے۔ اس عمل کے دوران  LWDA EOافسر
مناسب صورتوں میں اس معاملے کے حل کی پیشکش کر سکتا ہے بشرطیکہ  LWDA EOافسر اس
میں سیکشن  )V(C)(4کے مطابق حتمی کارروائی کا نوٹس داخل کرے۔ اگر شکایت کنندہ غیر رسمی
قرارداد سے مطمئن نہیں ہے تو شکایت کنندہ مکمل تفتیش کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے یا  ADRکی
درخواست کر سکتا ہے۔

.c

 .Cشکایات کا حل
 .1اختیارات۔ شکایت کنندہ کے پاس اپنی شکایت کو مکمل حقائق تالش کرنے/تفتیش کے عمل یا  ADRکے ذریعے
حل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر شکایت کنندہ  ADRاختیار کا انتخاب کرتا ہے تو انہیں مسائل کے بیان کی وصولی
کے دس ( )10دن کے اندر  LWDA EOافسر کو مطلع کرنا ہوگا۔ اگر کوئی جواب موصول نہیں ہوتا ہے تو
 LWDA EOافسر شکایت کی تحقیقات جاری رکھے گا۔
 .2حقائق تالش کرنا/تفتیش کا عمل۔ اگر شکایت کنندہ مکمل حقائق تالش کرنے/تفتیش کے عمل کا انتخاب کرتا ہے
تو شکایت وصول کرنے واال ادارہ اس معاملے کا مکمل جائزہ لے گا ،بشمول شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کو
پیش کردہ تمام شواہد کا جواب دینے کا موقع دینا۔ شکایت کی تحقیقات یا حقائق کی تالش میں مندرجہ ذیل عناصر
شامل ہیں:
 .aحقائق اکٹھا کرنے کے لئے شکایت کنندہ کا انٹرویو کریں؛
 .bشکایت کنندہ سے ان لوگوں کے نام ،پتے اور فون نمبر پوچھیں جو صورتحال کے بارے میں جاننے
والے ہیں۔  LWDA EOافسر کو انٹرویو کی درخواست کرنے کے لئے ممکنہ گواہوں سے رابطہ
کرنا چاہئے؛
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 .cکوئی بھی ثبوت اکٹھا کریں جو شکایت کنندہ کو اپنے الزام کی تائید کرنا ہے؛
 .dشکایت کنندہ کی طرف سے مانگی گئی قرارداد بیان کریں؛
 .eشکایت کنندہ کو یقین دالئیں کہ صرف ان لوگوں کو کچھ بتایا جائے گا جن کو "جاننے کی ضرورت" ہے۔
جس کو بتانا ضروری ہے اس کا فیصلہ کیس بہ کیس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس میں
منیجر ،نگران اور گواہ شامل ہوتے ہیں ،جس حد تک معلومات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہو؛
.f

تفتیش کار کو کچھ تزویراتی فیصلے کرنے چاہئیں کہ کس مقصد کے لئے کون سے گواہ
انٹرویو کریں:
.i

سب سے پہلے ان افراد کا انٹرویو لیا جانا چاہئے جن کے پاس براہ راست علم ہو؛

.ii

دوسرا ،ان افراد کا انٹرویو لیا جانا چاہئے جو شکایت کنندہ کے الزام میں پیش آنے والی
صورتحال میں براہ راست ملوث تھے؛ اور

.iii

تیسرا ،جن افراد کو سیکنڈ ہینڈ علم ہے ان کا بعد میں انٹرویو لیا جانا چاہئے اگر
تفتیش کار ضروری سمجھیں۔

اختیاری :گواہوں سے کہیں کہ وہ انٹرویوز کے وقت انٹرویوز کے نوٹوں پر دستخط کریں اور تاریخ دیں
یا متبادل طور پر انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیانات تیار کریں اور گواہوں سے تیار کردہ بیان پر دستخط
کرنے اور تاریخ دینے کو کہیں۔
 .gشکایت کنندہ کے ساتھ انٹرویو میں ،مقامی  EOافسر شکایت کنندہ سے دستخط شدہ بیان حاصل کرنا
چاہتا ہے کہ انہیں اہم دستاویزات موصول ہوئیں جو وصول کنندہ کا دعوی ہے کہ انہوں نے شکایت کنندہ
کو دی ہیں ،جیسے تادیبی تنبیہات ،دستاویزات کے لئے درخواستیں ،یا آخری تاریخ وں کا نوٹیفکیشن؛
اختیاری :شکایت کنندہ سے کہیں کہ وہ انٹرویو کے وقت انٹرویو کے نوٹوں پر دستخط کرے اور تاریخ
دے یا متبادل طور پر انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیان تیار کرے اور شکایت کنندہ سے تیار کردہ بیان پر
دستخط کرنے اور تاریخ دینے کو کہے۔
 .hحقائق اکٹھے کرنے کے لئے جواب دہندہ کا انٹرویو کریں؛
جواب دہندہ سے ان لوگوں کے نام ،پتے اور فون نمبر پوچھیں جو صورتحال کے بارے میں جاننے والے
ہیں۔ مقامی  EOافسر کو انٹرویو کی درخواست کرنے کے لئے ممکنہ گواہوں سے رابطہ کرنا چاہئے۔
اختیاری :جواب دہندہ سے کہیں کہ وہ انٹرویو کے وقت انٹرویو کے نوٹوں پر دستخط کرے اور
تاریخ دے یا متبادل طور پر انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیان تیار کرے اور جواب دہندہ سے تیار کردہ
بیان پر دستخط کرنے اور تاریخ دینے کو کہے۔
.i

ان سرگرمیوں سے متعلق دستاویزات ،رپورٹوں ،خط و کتابت ،اہلکاروں کے ریکارڈ اور
پالیسیوں/طریقہ کار کا جائزہ لیں جس نے امتیازی سلوک کے الزام کو جنم دیا؛

.j

اگر تفتیش کے دوران اضافی الزامات لگائے جاتے ہیں ،یا دیگر مناسب معلومات دریافت ہوتی ہیں ،تو
جواب دہندہ کو مطلع کریں اور اصل تحقیقات کے فارمیٹ پر عمل کرتے ہوئے انہیں جواب دینے کا
موقع دیں؛

 .kایک گواہ ان باتوں کی بنیاد پر بیان کرے گا جو وہ جانتے ہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس کی
بنیاد پر بیان کرے گا۔ اس طرح کی سنی سنائی معلومات "ثبوت "،نہیں ہیں کیونکہ اس کی ساکھ کا
انحصار کسی دوسرے شخص یا ماخذ پر ہوتا ہے۔ تاہم ،اس کی تحقیقات سے مناسبت ہوسکتی ہے۔ لہذا
سنی سنائی شہادت کو ختم نہیں کیا جانا چاہئے بلکہ اگر مناسب ہو تو اس کا استعمال ایسے ذرائع کی
طرف لے جانے کے لئے کیا جانا چاہئے جو معلومات کو ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت
دیں گے؛
.l

ایک تفتیشی رپورٹ تیار کریں جس میں شکایت کی بنیاد کا بیان ،مخصوص الزامات ،جواب دہندہ کا
جواب اور گواہوں کے بیانات ،حقیقت ،استدالل اور نتیجہ کے نتائج (ممکنہ وجہ یا کوئی ممکنہ وجہ جس
میں جواب دہندہ نے امتیازی سلوک کیا ہو) اور اپیل کے حقوق شامل ہوں؛

 .mاس معاملے یا ماحول کے مخصوص معاملے کو سمجھنے کے لئے ضروری کوئی اضافی معلومات
جس میں یہ واقع ہوا؛
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 .nجواب دہندہ کا مؤقف بیان بشمول حقائق کا ان کا اکاؤنٹ اور جواب دہندہ کا معاہدہ یا شکایت کنندہ کے
ہر الزام سے اختالف؛
 .oجواب دہندہ اپنے دفاع میں جائزہ کے لئے دستاویزات پیش کر سکتا ہے؛ اور
 .pحوالہ نمبر کے ساتھ شکایت فائل اور شکایت الگ برقرار رکھیں۔
 .3متبادل تنازعہ حل ( )ADRعمل .اگر شکایت کنندہ  ADRطریقہ کا انتخاب کرتا ہے تو  LWDA EOافسر اس
معاملے کو  LWDA EOافسر کے منظور شدہ غیر جانبدار ثالث کے پاس بھیج دے گا۔ شکایت کنندہ کو مشورہ
دیا جائے گا کہ ثالثی رضاکارانہ ہے۔ دونوں فریقوں کو مشورہ دیا جائے گا کہ انہیں نیک نیتی سے ثالثی میں
حصہ لینا چاہئے لیکن کسی معاہدے پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
 .aثالثی کانفرنس کا نوٹس .ثالثی کانفرنس کی تحریری تصدیق ثالثی کی تاریخ کے (دس)  10دن کے
اندر ہر فریق کو بھیجی جائے گی۔ نوٹس میں ثالثی کانفرنس کی تاریخ ،وقت اور مقام اور ثالثی کے
لئے معامالت کا بیان شامل ہوگا۔ اگر شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کی نمائندگی کی جاتی ہے تو وہ
اس شخص کو ثالثی کا نوٹس فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
 .bرازداری .ثالثی کے اجالس فریقین اور ان کے نمائندوں کے عالوہ کسی بھی فرد کے لئے بند ہوں گے،
سوائے فریقین اور ثالث دونوں کی رضامندی کے۔ ثالثی کے دوران ظاہر کی گئی مواصالت اور
معلومات مراعات یافتہ اور خفیہ ہیں اور انہیں کسی تیسرے فریق کو ظاہر نہیں کیا جائے گا ،سوائے
عمل درآمد یا نفاذ کے مقصد کے ،یا دونوں فریقوں کے تحریری معاہدے کے ذریعے۔ ثالثی کے عمل
کے دوران نوٹ لیے جا سکتے ہیں۔ تاہم ،ایک بار جب حتمی تصفیہ معاہدہ طے پا جاتا ہے یا فریقین
کسی معاہدے پر پہنچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں ،تو تمام نوٹوں کو نمٹانے کے لئے ثالث کے حوالے
کرنا ضروری ہے۔
 .cحتمی معاہدہ۔ ثالث شکایت کنندہ ،جواب دہندہ اور  LWDA EOافسر کو  ADRمیں حصہ لینے کے
لئے شکایت کنندہ کے انتخاب کی تاریخ سے (ساٹھ)  60دن کے اندر کے اندر حتمی معاہدے یا کسی
معاہدے پر پہنچنے میں ناکامی کے نوٹس کی کاپی فراہم کرے گا۔
 .dکسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی۔ اگر فریقین کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں تو
 LWDA EOافسر ثالثی کے نتیجے کے ثالث سے نوٹیفکیشن موصول ہونے کے پانچ ( )5دن کے اندر
فریقین کو حتمی کارروائی کا نوٹس پیش کرے گا۔ حتمی کارروائی کا نوٹس معاہدے کی ایک کاپی فراہم
کرے گا اور اشارہ کرے گا کہ فریقین کچھ یا تمام معامالت پر قابل اطالق کے طور پر کسی معاہدے پر
پہنچنے میں ناکام رہے۔ نوٹس شکایت کنندہ کو اپنے حق کے بارے میں بھی مشورہ دے گا کہ وہ تیس
( )30دن کے اندر  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرے۔
 .eمعاہدے کی خالف ورزی۔  ADRکے تحت طے پانے والے کسی بھی معاہدے کا فریق معاہدے کی
خالف ورزی کی صورت میں  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرا سکتا ہے۔
.f

پارٹی کی عدم خالف ورزی کی شکایت۔ خالف ورزی نہ کرنے واال فریق اس تاریخ سے تیس ()30
دن کے اندر  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرا سکتا ہے جس پر خالف ورزی کرنے
والے فریق کو خالف ورزی کا علم ہوتا ہے۔

 .gشکایت کی تشخیص۔  CRCکے ڈائریکٹر کو حاالت کا جائزہ لینا چاہئے تاکہ یہ تعین کیا جاسکے کہ
آیا معاہدے کی خالف ورزی کی گئی ہے۔ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ معاہدے کی خالف ورزی کی
گئی ہے تو شکایت کنندہ اپنے اصل الزام کی بنیاد پر  CRCمیں شکایت درج کرا سکتا ہے اور CRC
کا ڈائریکٹر شکایت درج کرانے کی آخری تاریخ معاف کر دے گا۔
 .hثالثی کی فائلز LWDA EO .افسر ثالثی کے لئے جمع کرائے گئے مقدمات کا ریکارڈ اور ہر ثالثی
معاہدے کی کاپی برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔
.i

متبادل حقائق تالش کرنے/تفتیش کا طریقہ .مقامی عالقے شکایت کنندگان کو مکمل حقائق تالش
کرنے/تفتیش کے لئے شکایت کنندگان کے انتخاب کے ساٹھ ( )60دن کے اندر غیر جانبدار انتظامی
قانون کے جج کے سامنے شکایت کی سماعت کا متبادل پیش کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ یہ عمل
ریاستی  WIOA EOافسر کے جائزے اور منظوری سے مشروط ہے۔

 .4حتمی کارروائی کا نوٹس
 .aاپنی تحقیقات مکمل ہونے اور شکایت کا جائزہ لینے کے بعد  LWDA EOافسر کو شکایت موصول
ہونے کے نوے ( )90دن کے اندر حتمی کارروائی کا نوٹس داخل کرنا ہوگا۔ نوٹس میں شکایت میں
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اٹھائے گئے ہر مسئلے کو فیصلے کی بنیادی وجوہات کی وضاحت کے ساتھ حل کرنا چاہئے یا فریقین
کے مسئلے کو حل کرنے کے طریقے کی وضاحت فراہم کرنی چاہئے۔ حتمی کارروائی کے تمام نوٹسز
کا ریاستی  WIOA EOافسر کو جائزہ لینا چاہئے تاکہ مکمل تحقیقات کو یقینی بنایا جاسکے اور
فیصلے کو حقیقت کے نتائج کی تائید حاصل ہو۔
نوٹس میں شکایت کنندہ کو یہ بھی مشورہ دینا ہوگا کہ اگر شکایت کنندہ فیصلے سے غیر مطمئن ہے تو
انہیں اس تاریخ سے تیس ( )30دن کے اندر  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرنے کا حق
حاصل ہے جس پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ فیصلہ شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کو تصدیق شدہ ڈاک
کے ذریعہ ڈاک کے ذریعے بھیجا جائے گا۔
 .bنوے ( )90دن کے اندر  LWDA EOافسر ابتدائی تفتیش پر شکایت کنندہ کو شکایت کا حل پیش کر
سکتا ہے۔ اگر شکایت کنندہ قرارداد قبول کرتا ہے تو  LWDA EOافسر کو حتمی کارروائی کا نوٹس
داخل کرنا ہوگا اور شکایت کنندہ کو  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرنے کے اپنے حق
سے مطلع کرنا ہوگا اور شکایت کنندہ کو مطلع کرنا ہوگا کہ اگر شکایت کنندہ فیصلے سے غیر مطمئن
ہے تو اس تاریخ سے تیس ( )30دن کے اندر ان کا حق استعمال کیا جانا چاہئے جس تاریخ کو نوٹس
جاری کیا جاتا ہے۔ فیصلہ شکایت کنندہ اور جواب دہندہ کو تصدیق شدہ ڈاک کے ذریعہ ڈاک کے ذریعے
بھیجا جائے گا۔
 .cاگر شکایت کنندہ کو شکایت درج کرنے کے نوے ( )90دن کے اندر حتمی کارروائی کا نوٹس موصول
نہیں ہوا ہے تو شکایت کنندہ یا ان کا نمائندہ  90دن کی مدت ختم ہونے کے تیس ( )30دن کے اندر
 CRCکے ڈائریکٹر کے پاس شکایت درج کرا سکتا ہے بشرطیکہ شکایت اس تاریخ کے ایک سو بیس
( )120دن کے اندر  CRCکے ڈائریکٹر کے پاس درج کرائی جائے جس پر شکایت LWDA EO
افسر کے پاس درج کی گئی تھی۔
.VI

.VII

ڈرانے دھمکانے اور انتقامی کارروائی ممنوع
.A

وصول کنندہ کو کسی بھی شخص کو ڈسچارج ،ڈرانا ،جوابی کارروائی ،دھمکی دینا ،زبردستی یا امتیازی سلوک
نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسے شخص نے  EOکی خالف ورزی اور  WIOAکی غیر امتیازی دفعات کا الزام
لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے؛  EOاور  WIOAکی غیر امتیازی دفعات کے ذریعہ ممنوعہ عمل کی
مخالفت کی؛  WIOAکی  EOاور غیر امتیازی دفعات کے تحت اختیار کے استعمال یا استحقاق کے تحت کسی
بھی طرح کی تحقیقات ،جائزہ ،سماعت یا کسی اور سرگرمی کو پیش کی گئی ،مدد کی یا اس میں حصہ لیا؛ یا EO
اور  WIOAکی غیر امتیازی دفعات کے تحت یا مراعات کے تحت اختیار استعمال کیا۔

.B

 WIOAکی سیکشن  )b(188میں شامل پابندیاں اور سزائیں کسی بھی وصول کنندہ کے خالف عائد کی
جاسکتی ہیں جو اس طرح کی کسی انتقامی کارروائی یا دھمکی میں ملوث ہو ،یا اس طرح کی سرگرمی کو
روکنے کے لئے مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہے۔

ڈیٹا اور معلومات جمع کرنا
.A

ہر وصول کنندہ اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرے گا اور  CRCکے ڈائریکٹر کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق
اس طرح کے ریکارڈ کو برقرار رکھے گا ،کیونکہ  CRCکے ڈائریکٹر کو یہ تعین کرنے کے لئے ضروری
لگتا ہے کہ وصول کنندہ نے  WIOAکے  EOاور غیر امتیازی دفعات کی تعمیل کی ہے یا اس کی تعمیل کر
رہا ہے۔

.B

اس طرح کے ریکارڈ میں درخواست دہندگان ،رجسٹریشن کرنے والوں ،اہل درخواست دہندگان/رجسٹریشن کرنے
والوں ،شرکاء ،دیمک ،مالزمین اور مالزمت کے لئے درخواست دہندگان پر ریکارڈ شامل ہونا ضروری ہے،
لیکن ان تک محدود نہیں ہے۔

.C

ہر وصول کنندہ کو ہر درخواست دہندہ ،رجسٹرنٹ ،اہل درخواست دہندہ/رجسٹرنٹ ،شرکا ،ٹرمینی ،مالزمت اور
مالزم کے لئے درخواست دہندہ کی نسل /نسل ،جنس ،عمر اور جہاں معلوم ہو ،معذوری کی حیثیت ریکارڈ کرنی
چاہئے۔
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.D

.VIII

.IX

.X

اس طرح کی معلومات کو اس طرح ذخیرہ کیا جائے گا جو رازداری کو یقینی بنائے اور اسے صرف ریکارڈ
رکھنے اور رپورٹنگ کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے؛  WIOAمالی مدد یافتہ پروگراموں یا
سرگرمیوں کے لئے اہلیت کا تعین کرنا ،جہاں مناسب ہو؛ اس بات کا تعین کرنا کہ وصول کنندہ اپنے WIOA
مالی امداد یافتہ پروگرام یا سرگرمی کو کس حد تک غیر امتیازی طریقے سے چال رہا ہے؛ یا قانون کے ذریعہ
مجاز دیگر استعمال۔

شکایات/مقدموں کا نوٹیفکیشن
.A

ہر گرانٹ درخواست دہندہ اور وصول کنندہ فوری طور پر ریاستی  WIOA EOآفیسر اور  CRCکے
ڈائریکٹر کو نسل ،رنگ ،مذہب ،جنس ،قومی اصل ،عمر ،معذوری ،سیاسی وابستگی یا عقیدے کی بنیاد پر
امتیازی سلوک کا الزام لگاتے ہوئے اس کے خالف دائر کسی بھی انتظامی نفاذ کے اقدامات یا مقدموں کے
بارے میں مطلع کرے گا اور صرف مستفید ہونے والوں کے لئے ،شہریت یا  WIOAعنوان  Iمیں شرکت
میں مالی مدد پروگرام یا سرگرمی۔ نوٹس کے تقاضے  CFR 29سیکشن  38.42میں بیان کیے گئے ہیں۔

.B

ہر ایک  LWDA EOافسر کے پاس درج کی گئی شکایات کا ایک الگ برقرار رکھے گا جس میں نسل ،رنگ،
مذہب ،جنس ،قومی اصل ،عمر ،معذوری ،سیاسی وابستگی یا عقیدے یا کسی بھی فائدہ اٹھانے والے کی بنیاد پر
امتیازی سلوک کا الزام لگایا گیا ہے ،کیونکہ اس فائدہ اٹھانے والے کی شہریت کی حیثیت امریکہ میں کام کرنے
کے مجاز قانونی طور پر تسلیم شدہ تارکین وطن کے طور پر ہے یا  WIOAعنوان  Iمیں شرکت کے لئے میں
مالی مدد سے پروگرام یا سرگرمی کرتا ہوں۔ الگ میں شکایت کنندہ کا نام اور پتہ شامل ہوگا؛ شکایت کی بنیاد؛
شکایت کی تفصیل؛ شکایت درج ہونے کی تاریخ؛ شکایت کی نوعیت اور تاریخ؛ اور دیگر مناسب معلومات۔ وہ
معلومات جو کسی خاص فرد کی شناخت کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ شکایت درج کرانے کے بعد اسے خفیہ
رکھنا ضروری ہے۔

ریکارڈ کی برقراری
.A

ہر وصول کنندہ قابل اطالق پروگرام سال کے اختتام سے کم از کم تین ( )3سال کی مدت کے لئے ،درخواست
دہندہ ،رجسٹرنٹ ،اہل درخواست دہندہ/رجسٹرنٹ ،شرکاء ،ٹرمینی ،مالزم اور مالزمت کے ریکارڈ کے لئے
درخواست دہندہ ،اور اس طرح کے دیگر ریکارڈز کو برقرار رکھے گا جو  WIOAیا ریاستی WIOA EO
افسر کو درکار ہیں۔

.B

ہر وصول کنندہ شکایت کے حل کی تاریخ سے ( )3سال سے کم مدت کے لئے اس کے تحت کی گئی شکایات
اور کارروائیوں سے متعلق ریکارڈ برقرار رکھے گا۔

یقین دہانی
 WIOAکے عنوان  Iکے تحت فنڈنگ کے لئے مالی امداد کے لئے ہر گرانٹ ،کوآپریٹو معاہدہ یا معاہدہ ،جیسا کہ CFR 29
سیکشن  38.25میں بیان کیا گیا ہے ،درج ذیل یقین دہانی پر مشتمل ہونا چاہئے:
 EOاور غیر امتیازی یقین دہانی:
 WIOA .Aکے عنوان  Iکے تحت  NYSDOLسے مالی امداد دینے کی شرط کے طور پر گرانٹ درخواست دہندہ یقین
دالتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل قوانین کی غیر امتیازی اور مساوی مواقع کی دفعات کی تعمیل کرنے کی صالحیت رکھتے
ہیں اور وفاقی مالی امداد کے ایوارڈ کی مدت کی تعمیل میں رہیں گے:
 WIOA .1کی سیکشن  188جو نسل ،رنگ ،مذہب ،جنس (بشمول حمل ،بچے کی پیدائش ،اور متعلقہ طبی
حاالت ،ٹرانسجینڈر کی حیثیت اور صنفی شناخت) ،قومی اصل (بشمول محدود انگریزی مہارت ()LEP
افراد) ،عمر کی معذوری ،یا سیاسی وابستگی یا عقیدے کی بنیاد پر یا کسی بھی  WIOAعنوان  Iمیں شہریت
کی حیثیت یا شرکت کی بنیاد پر مستفید ہونے والوں کے خالف امتیازی سلوک کی ممانعت کرتی ہے۔ میں
مالی مدد پروگرام یا سرگرمی؛
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 1964 .2کے شہری حقوق ایکٹ کا عنوان  ،VIجیسا کہ ترمیم کی گئی ہے ،جس میں نسل،
رنگ اور قومی اصل کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت ہے؛
 .3ترمیم کے مطابق  1973کے بحالی ایکٹ کی دفعہ  ،504جس میں معذور افراد کے خالف امتیازی
سلوک کی ممانعت ہے؛
 .4عمر امتیاز ایکٹ  ،1975جیسا کہ ترمیم کی گئی ہے ،جو عمر کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا
ہے؛ اور
 1972 .5کی تعلیمی ترامیم کا عنوان  ،IXجیسا کہ ترمیم کی گئی ہے ،جو تعلیمی پروگراموں میں جنسی
تعلقات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتی ہے۔
 .Bگرانٹ درخواست دہندہ یہ بھی یقین دالتا ہے کہ وہ اوپر درج قوانین پر عمل درآمد کرنے والے  CFR 29حصہ 38
اور دیگر تمام ضوابط کی تعمیل کرے گا۔ اس یقین دہانی کا اطالق گرانٹ درخواست دہندہ کے  WIOAعنوان -Iمالی
طور پر معاون پروگرام یا سرگرمی پر ہوتا ہے ،اور ان تمام معاہدوں پر جو گرانٹ درخواست دہندہ  WIOAعنوان -I
مالی طور پر معاون پروگرام یا سرگرمی کو انجام دینے کے لیے کرتا ہے۔ گرانٹ درخواست دہندہ سمجھتا ہے کہ
امریکہ کو اس یقین دہانی کے عدالتی نفاذ کا حق حاصل ہے۔
.XI

ضمنی اشاعتیں
 LWDA EOافسران وصول کنندگان کے استعمال اور دیگر پروگراموں کی ذمہ داریوں کو مربوط کرنے کے لئے اندرونی
استعمال کے لئے ضمنی طریقہ کار شائع کرسکتے ہیں۔

.XII

شراکت دار پر شکایات کی نوعیت کے لئے حل کا طریقہ
یہ کیریئر سینٹر سسٹم پارٹنر کے خالف درج شکایات سے نمٹنے کے طریقہ کار ہیں جن کی مدد وفاقی مالی اعانت سے
گرانٹ بنانے والی ایجنسی*  USDOLکے عالوہ کرتی ہے۔ شکایات کی دو ( )2اقسام ہیں جو اس زمرے میں آسکتی ہیں:
 .1مشترکہ دائرہ اختیار
جہاں شکایت میں نسل ،رنگ ،قومی اصل ،معذوری ،جنس ،عمر یا انتقامی کارروائی کی بنیاد پر وفاقی مالی اعانت سے
چلنے والے ساتھی پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا گیا ہے جو  WIOAکی سیکشن  188ور شہری حقوق کے قوانین کے
تحت ممنوع ہے ،تو شکایت کو اس ایجنسی کے  EOافسر کو اس ایجنسی کے طریقہ کار کے تحت کارروائی کے لئے
بھیجنا ضروری ہے۔ شکایت کنندہ کو حوالہ کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہئے۔
* دیگر وفاقی مالی اعانت سے گرانٹ بنانے والی ایجنسیوں کی مثالیں:

•

محکمہ صحت اور انسانی خدمات ()HHS

•

محکمہ تعلیم ()DOE

•

محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ ()HUD

•

محکمہ زراعت ()DOA

•

محکمہ نقل و حمل ()DOT

 .2واحد دائرہ اختیار
جب شکایت میں مذہب ،سیاسی وابستگی یا عقیدے ،شہریت اور/یا  WIOAعنوان  Iمیں شرکت کی بنیاد پر شراکت دار کے
ساتھ امتیازی سلوک ک ا الزام لگایا گیا ہے تو شکایت کو ان شکایتکے طریقہ کار کے تحت برقرار رکھنا اور اس پر کارروائی
کرنا ضروری ہے۔
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اٹیچمینٹ A
شکایت کا طریقہ کار جائزہ
شکایت کون درج کرا سکتا ہے
کوئی بھی شخص جو یہ مانتا ہے کہ یا تو وہ یا وہ ،یا افراد کا کوئی مخصوص طبقہ نسل ،رنگ ،مذہب ،جنس (بشمول حمل ،بچے
کی پیدائش ،اور متعلقہ طبی حاالت ،ٹرانسجینڈر کی حیثیت اور صنفی شناخت) ،قومی اصل (بشمول محدود انگریزی مہارت)،
عمر ،معذوری ،سیاسی وابستگی یا عقیدے ،یا کسی بھی  WIOAعنوان  Iمیں شہریت کی حیثیت یا شرکت کی بنیاد پر مستفید
ہونے والوں کے خالف امتیازی سلوک کا نشانہ بنا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ میں مالی مدد سے پروگرام یا سرگرمی ،شکایت درج
کرا سکتا ہے۔ شکایت کنندہ یا اس کے مجاز نمائندے کی طرف سے درج کی گئی شکایات تحریری طور پر درج کی جانی چاہئیں
اور اس میں شکایت کنندگان اور جواب دہندگان کا نام اور پتہ ،وقوع کی تاریخ WIOA ،عنوان  Iکی شکایت پر دائرہ اختیار قائم
کرنے کے لئے کافی تفصیل کے ساتھ الزامات کی تفصیل ہونی چاہئے ،چاہے شکایت بروقت درج کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو،
ظاہری میرٹ ،اور اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ الزامات  WIOAکی کسی بھی غیر امتیازی اور مساوی موقع کی دفعات کی خالف
ورزی کریں گے ،اور شکایت کنندہ یا اس کے مجاز نمائندوں کے دستخط۔

کہاں دائر کرنا ہے
مقامی عالقے کے مساوی موقع افسر ( LWIOA EOآفیسر) یا براہ راست ڈائریکٹر،
Civil Rights Center, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-4123,
 Washington, D.C. 20210کے پاس شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ نیویارک ریاست ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کے براہ راست
زیر انتظام پروگراموں سے متعلق شکایات کے لئے ،یا تو ون اسٹاپ سینٹر میں  NYSDOL ESکمپلینٹ آفیسر ،یا
 NYS WIOAاسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ایجنسی ایکول اپرچونٹی آفیسر (اسٹیٹ  WIOA EOآفیسر) کے ڈائریکٹر،
,New York State Department of Labor, Division of Equal Opportunity Development
State Campus, Building 12, Room 540, Albany, New York 12240

کب دائر کرنا ہے
عام طور پر ،مبینہ امتیاز کے  180دن کے اندر شکایت درج کی جانی چاہئے۔ تاہم ،اچھے مقصد کے لئے ،شہری حقوق مرکز
کے ڈائریکٹر فائلنگ کے وقت میں توسیع کر سکتے ہیں۔ شکایت کنندگان جو  EOافسر کے پاس فائل کرتے ہیں انہیں CRC
میں فائل کرنے سے پہلے حتمی کارروائی کا تحریری نوٹس موصول ہونے تک یا  90دن گزرنے تک (جو بھی جلدی ہو)
انتظار کرنا ہوگا۔  CRCکے ڈائریکٹر ،اچھے مقصد کے لئے ،فائلنگ کے وقت کو  180دن سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔

وہ معلومات جو شکایت میں ہونی چاہئیں
تمام شکایات تحریری طور پر ہونی چاہئیں ،اور ان میں درج ذیل شامل ہونا ضروری ہے:
•
•

شکایت کنندگان کا نام اور پتہ یا رابطہ کا کوئی اور ذریعہ؛
جواب دہندہ کی شناخت ،شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ فرد/ادارہ امتیازی سلوک کا ذمہ دار ہے؛

•

ان الزامات کی تفصیل کافی تفصیل سے بیان کی جائے گی تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ شکایت  EOافسر کے دائرہ
اختیار میں ہے یا نہیں ،شکایت بروقت درج کی گئی تھی یا نہیں ،اس میں واضح میرٹ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ
الزامات  WIOAکی غیر امتیازی اور مساوی مواقع کی دفعات کی خالف ورزی کریں گے۔
شکایت پر شکایت کنندہ یا اس کے مجاز نمائندے کے دستخط ہونے چاہئیں۔

•

اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ  EOافسر کو شکایت پر دائرہ اختیار حاصل نہیں ہے تو شکایت کنندہ کو دائرہ اختیار کی کمی
کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ نوٹیفکیشن میں اس تعین اور نوٹس کی ایک وجہ شامل ہوگی کہ اسے اس تاریخ سے 30
دن کے اندر  CRCمیں شکایت درج کرنے کا حق ہے جس تاریخ کو دائرہ اختیار کا نوٹس موصول ہوتا ہے۔

1

اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ  EOافسر کو شکایت کا مشترکہ دائرہ اختیار حاصل ہے تو شکایت کو مناسب مساوی موقع افسر
کو بھیج دیا جائے گا اور شکایت کنندہ کو مطلع کیا جائے گا کہ شکایت موصول ہوئی تھی اور مشترکہ دائرہ اختیار رکھنے
والے وصول کنندہ کے ذریعہ قائم کردہ شکایت کے طریقہ کار کے مطابق کارروائی کے لئے بھیج دی گئی تھی۔
شکایت کے تمام فریق اپنے انتخاب اور اپنے خرچ پر نمائندگی کے حقدار ہیں۔
 EOافسر کی طرف سے موصول ہونے پر شکایات کو ایک کیس نمبر تفویض کیا جاتا ہے ،شکایت الگ پر ریکارڈ کیا جاتا
ہ ے اور مناسب مساوی موقع افسر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تمام شکایات کو سختی سے خفیہ طور پر نمٹایا جاتا ہے اور برقرار
رکھا جاتا ہے۔

انتقامی کارروائی/ڈرانے دھمکانے/انتقام
 CFR 29حصہ  38کے تحت کسی بھی شخص کو شکایت درج کرانے ،تفتیش ،جائزہ لینے ،سماعت یا کسی اور سرگرمی
کے تحت اختیار استعمال کرنے یا اس کے تحت اختیار استعمال کرنے یا اس کے تحت اختیار استعمال کرنے کے لئے شکایت
درج کرانے ،معلومات پیش کرنے ،مدد کرنے یا اس میں حصہ لینے پر کسی بھی شخص کو فارغ ،خوفزدہ ،جوابی کارروائی،
دھمکی ،زبردستی یا دیگر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔

امتیازی شکایت پروسیسنگ طریقہ کار کے اقدامات
مرحلہ  - Iشکایت درج کرنے کا موقع
تمام شکایات تحریری طور پر ہونی چاہئیں۔ کوئی بھی شخص جو یہ مانتا ہے کہ یا تو وہ ،یا وہ ،یا افراد کا کوئی مخصوص طبقہ،
یا مجاز نمائندہ ،اس کے بعد شکایت کنندہ کے طور پر جانا جاتا ہے ،جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا
ہے ،اسے ان الزامات کو تحریری طور پر مساوی موقع افسر کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ مساوی موقع افسر شکایت موصول
ہونے کے پانچ ( )5دن کے اندر شکایت کنندہ کو ایک اعترافی خط بھیجے گا اور اسے شکایت کے عمل میں نمائندگی کرنے کے
حق کے بارے میں مشورہ دے گا

مرحلہ  - IIغیر رسمی قرارداد کانفرنس کا موقع
مساوی موقع افسر تحریری الزامات کی وصولی کی تاریخ سے پندرہ ( )15دن کے اندر شکایت کنندہ یا اس کے مجاز نمائندے
سے مالقات کر سکتا ہے ،ابتدائی تحقیقات کر سکتا ہے اور الزامات میں شامل حاالت پر تبادلہ خیال کر سکتا ہے اور غیر رسمی
طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر شکایت کو غیر رسمی طور پر حل نہیں کیا جا سکتا تو مساوی
موقع افسر شکایت موصول ہونے کے پندرہ ( )15دن کے اندر شکایت کنندہ کو شکایت میں اٹھائے گئے مسائل کی فہرست اور
ایک بیان کا مشورہ دے گا کہ آیا اس مسئلے کو تفتیش کے لئے قبول کیا جائے گا یا  EOافسر کے ذریعہ مسترد کردیا جائے گا؛
اگر مسترد کر دیا جائے تو رد کی وجہ۔ اگر شکایت کا کوئی حصہ قبول کر لیا جاتا ہے تو  EOافسر شکایت کنندہ کو مزید
مشورہ دے گا کہ وہ ثالثی کے ذریعے حل طلب کرے یا باضابطہ تحقیقات جاری رکھے اور شکایت کے عمل کے دوران نمائندگی
رکھنے کے ان کے حق کا مشورہ دیا جائے۔

مرحلہ  - IIIثالثی یا تفتیش کا موقع
اگر شکایت کنندہ غیر رسمی قرارداد کی کوشش سے غیر مطمئن ہے تو اسے مسائل کے بیان پر مشتمل تحریری اعتراف کی
وصولی کے دس ( ) 10دن کے اندر مساوی موقع افسر کو مطلع کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ آیا وہ ثالثی کا اختیار منتخب کرنا
چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی جواب موصول نہیں ہوتا ہے تو مساوی موقع افسر شکایت کی تحقیقات جاری رکھے گا۔
اگر شکایت کنندہ ثا لثی کا اختیار منتخب کرتا ہے تو ایک غیر جانبدار ثالث مقرر کیا جائے گا۔ ثالثی اس طرح کے انتخابات کی
تاریخ سے ساٹھ ( )60دن کے اندر کی جائے گی۔
ثالثی کانفرنس کا تحریری نوٹیفکیشن ثالثی کی تاریخ کے دس ( )10دن کے اندر غیر جانبدار فیصلہ ساز کے ذریعہ شامل فریقوں
کو بھیجا جائے گا۔ نوٹس میں ثالثی کی تاریخ ،وقت اور جگہ ،سننے کے لئے مخصوص مسائل اور ثالثی رضاکارانہ اور خفیہ
ہے بیان کیا جائے گا۔ ہر فریق( ،شکایت کنندہ/جواب دہندہ) کو اپنے خرچ پر کسی وکیل یا اپنی پسند کے کسی دوسرے فرد کی
نمائندگی کا حق حاصل ہے۔
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اگر فریقین پیش کردہ معامالت میں سے کچھ یا تمام معامالت پر اتفاق کرتے ہیں تو ثالث ایسے معامالت کے حل کے لئے پیش
کیے جانے والے معاہدے کا مسودہ تیار کرنے میں فریقین کی مدد کرے گا۔ اگر ثالثی کے اختتام پر کوئی یا تمام معامالت حل
نہیں ہوتے ہیں تو ثالث ثالثی کے لئے شکایت کنندہ کے انتخاب کے ساٹھ ( )60دنوں کے اندر مساوی موقع افسر کو معاہدے پر
پہنچنے میں ناکامی کا نوٹس بھیجے گا۔
مرحلہ  - IVتفتیش :حقائق تالش کرنے کا طریقہ کار:
جب  EOافسر یہ طے کر لے کہ امتیازی سلوک کی شکایت اس کے دائرہ اختیار میں ہے تو ریاستی  EOدفاتر کو فوری طور
پر تحقیقات کرنی چاہئیں۔
شکایت کی تحقیقات یا حقائق کی تالش میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں:
•

حقائق اکٹھا کرنے کے لئے شکایت کنندہ کا انٹرویو کریں۔

•

شکایت کنندہ سے ان لوگوں کے نام ،پتے اور فون نمبر پوچھیں جو صورتحال کے بارے میں جاننے والے ہیں۔
 EOافسر کو انٹرویو کی درخواست کرنے کے لئے ممکنہ گواہوں سے رابطہ کرنا چاہئے۔
کوئی ثبوت اکٹھا کریں کہ شکایت کنندہ کو ان کے الزام کی تائید کرنی ہے۔
شکایت کنندہ کی طرف سے مانگی گئی قرارداد بیان کریں۔
شکایت کنندہ کو یقین دالئیں کہ صرف ان لوگوں کو کچھ بتایا جائے گا جن کو "جاننے کی ضرورت" ہے۔ جس کو بتانا
ضروری ہے اس کا فیصلہ کیس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس میں منیجر ،سپروائزر اور گواہ شامل
ہوتے ہیں ،جس حد تک معلومات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہو۔
تفتیش کار کو کچھ تزویراتی فیصلے کرنے چاہئیں کہ کس مقصد کے لئے کون سے گواہ انٹرویو کریں۔
 .1سب سے پہلے ان افراد کا انٹرویو لیا جانا چاہئے جن کے پاس براہ راست علم ہو۔
 .2دوسرا ،ان افراد کا انٹرویو لیا جانا چاہئے جو شکایت کنندہ کے الزام میں پیش آنے والی صورتحال میں
براہ راست ملوث تھے۔
 .3تیسری بات یہ ہے کہ جن افراد کو سیکنڈ ہینڈ کا علم ہے ان کا بعد میں انٹرویو لیا جانا چاہئے
اگر تفتیش کار ضروری سمجھیں
اختیاری :گواہوں سے کہیں کہ وہ انٹرویوز کے وقت انٹرویوز کے نوٹوں پر دستخط کریں اور تاریخ دیں یا متبادل
میں اپنے انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیانات تیار کریں اور گواہوں سے تیار کردہ بیان پر دستخط کرنے اور تاریخ
دینے کو کہیں۔
شکایت کنندہ کے ساتھ اپنے انٹرویو میں آپ شکایت کنندہ سے دستخط شدہ بیان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسے اہم
دستاویزات موصول ہوئیں جو وصول کنندہ کا دعوی ہے کہ انہوں نے شکایت کنندہ کو دی ہیں ،جیسے تادیبی تنبیہات،
دستاویزات کے لئے درخواستیں یا آخری تاریخ کا نوٹیفکیشن۔
اختیاری :شکایت کنندہ سے کہیں کہ وہ انٹرویو کے وقت انٹرویو کے نوٹوں پر دستخط کرے اور تاریخ دے یا متبادل
میں ا پنے انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیان تیار کرے اور شکایت کنندہ سے تیار کردہ بیان پر دستخط کرنے اور تاریخ
دینے کو کہے۔
حقائق اکٹھے کرنے کے لئے جواب دہندہ کا انٹرویو کریں۔
جواب دہندہ سے ان لوگوں کے نام ،پتے اور فون نمبر پوچھیں جو صورتحال کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ EO
افسر کو انٹرویو کی درخواست کرنے کے لئے ممکنہ گواہوں سے رابطہ کرنا چاہئے۔
اختیاری :جواب دہندہ سے کہیں کہ وہ انٹرویو کے وقت انٹرویو کے نوٹوں پر دستخط کرے اور تاریخ دے یا متبادل میں
اپنے انٹرویو نوٹوں کی بنیاد پر بیان تیار کرے اور جواب دہندہ سے تیار کردہ بیان پر دستخط کرنے اور تاریخ دینے
کو کہے۔
ان سرگرمیوں سے متعلق دستاویزات ،رپورٹوں ،خط و کتابت ،اہلکاروں کے ریکارڈ اور پالیسیوں/طریقہ کار
کا جائزہ لیں جس نے امتیازی سلوک کے الزام کو جنم دیا۔
اگر تفتیش کے دوران اضافی الزامات لگائے جاتے ہیں ،یا دیگر مناسب معلومات دریافت ہوتی ہیں ،تو آپ کو جواب
دہندہ کو مطلع کرنا چاہئے اور اصل تحقیقات کے فارمیٹ کے بعد اسے جواب دینے کا موقع دینا چاہئے۔

•

ایک گواہ اس بات کی بنیاد پر بیان دے گا کہ وہ کیا جانتا ہے ،بلکہ اس پر جو اس نے سنا ہے۔ اس طرح کی سنی
سنائی معلومات "ثبوت" ،نہیں ہیں کیونکہ اس کی ساکھ کا انحصار کسی دوسرے شخص یا ماخذ پر ہوتا ہے۔ تاہم ،اس
کی تحقیقات سے مناسبت ہوسکتی ہے۔ لہذا سنی سنائی شہادت کو ختم نہیں کیا جانا چاہئے ،بلکہ اگر مناسب ہو تو آپ
کو ایسے ذرائع کی طرف لے جانے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے جو آپ کو معلومات کو ثبوت کے طور پر
استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔
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•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

ایک تفتیشی رپورٹ تیار کریں جس میں شکایت کی بنیاد کا بیان ،مخصوص الزامات ،جواب دہندہ کا جواب اور گواہوں
کے بیانات ،حقیقت ،استدالل اور نتیجہ کے نتائج (ممکنہ وجہ یا کوئی ممکنہ وجہ جس میں جواب دہندہ نے امتیازی
سلوک کیا ہو) اور اپیل کے حقوق شامل ہوں۔
اس معاملے یا ماحول کے مخصوص معاملے کو سمجھنے کے لئے ضروری کوئی اضافی معلومات جس میں یہ واقع ہوا۔
جواب دہندہ کا مؤقف بیان بشمول حقائق کا ان کا اکاؤنٹ اور جواب دہندہ کا معاہدہ یا شکایت کنندہ کے ہر الزام سے
اختالف۔
جواب دہندہ اپنے دفاع میں جائزہ کے لئے دستاویزات پیش کر سکتا ہے۔
حوالہ نمبر کے ساتھ شکایت فائل اور شکایت الگ برقرار رکھیں۔

مکمل تحقیقات کا بیمہ کرانے کے لئے ریاستی  EOافسر کو حتمی کارروائی کے تمام نوٹسز کا جائزہ لینا چاہئے
اور فیصلے کو حقیقت کے نتائج کی تائید حاصل ہے۔
شکایت درج ہونے کے نوے ( ) 90دن کے اندر مساوی موقع افسر کی طرف سے حتمی کارروائی کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔
تحریری نوٹس میں اٹھائے گئے ہر مسئلے کے لئے ،اس مسئلے پر فیصلہ ،فیصلے میں شامل وجوہات کی وضاحت یا فریقین کے
مسئلے کو حل کرنے کے طریقے کی وضاحت ،ذیل میں فراہم کردہ سہارا لینے کا نوٹس شامل ہونا چاہئے۔

مرحلہ  - Vسہارا لینے کا نوٹس
اگر شکایت کنندہ یا اس کے نمائندے کو پیش کی گئی قرارداد شکایت کنندہ کے لئے اطمینان بخش نہیں ہے تو شکایت کنندہ یا اس
کا نمائندہ اس تاریخ کے  30دن کے اندر جس تاریخ کو حتمی کارروائی کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے ،ڈائریکٹر آف سول رائٹس
سینٹر ( )CRCمیں شکایت درج کرا سکتا ہے۔  CRCکے ڈائریکٹر اچھے مقصد کے لئے تیس دن کی مدت میں توسیع
کرسکتے ہیں۔
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اٹیچمینٹ B
ثالثی کے لئے حوالہ دی گئی شکایات سے نمٹنے کے طریقہ کار
 WIOAکی نیویارک کی انتظامیہ میں شکایات کی ثالثی میں ثالثوں کے استعمال کے نتیجے میں تنازعات کے حل کا انتہائی پیشہ
ورانہ اور الگت سے موثر طریقہ کار ہونا چاہئے۔
عمل درآمد کو آسان بنانے کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ کار رہنما خطوط ہیں:
 .1نیویارک کے  34مقامی افرادی قوت کے ترقیاتی عالقوں میں مساوی موقع ( )EOافسران ثالثی کے لئے شکایات کا حوالہ
دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے کہ ثالثی کا عمل ثالثی کے لئے شکایت کنندہ کے انتخاب کے ساٹھ
( )60دنوں کے اندر مکمل ہو جائے۔
 .2مساوی موقع افسر شکایت کنندہ کی مشاورت سے یا تو شکایت کی تحقیقات جاری رکھے گا (اس دستاویز میں حل نہیں کیا گیا)
یا معاملے کو ثالثی کے حوالے کرے گا۔
 .3متبادل تنازعہ حل (ثالثی) استعمال کرنے کا انتخاب صرف شکایت کنندہ پر منحصر ہے۔
 .4اگر کوئی شکایت کنندہ ثالثی فارم کے معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو شکایت ریاست کی مختلف کاؤنٹیوں میں کمیونٹی تنازعہ
حل مراکز ( ) CDRCمیں مجاز ثالثوں میں سے کسی ایک کو بھیجی جائے گی (یہ فیکس یا ڈاک کے ذریعے کیا جاسکتا ہے)۔
 EO .5آفیسر یا  CDRCمالقات کی تاریخ ،وقت اور شکایت کنندہ ،جواب دہندہ اور ثالث کے ساتھ مربوط کرے گا۔
 .6ثالث  EOافسر سے ابتدائی حوالہ سے شروع ہو کر ساٹھ ( )60دن تک شکایت کا دائرہ اختیار سنبھالے گا۔
 60 .7دن کی مدت کے اندر ثالث ثالثی اجالس منعقد کرے گا اور حوالہ دینے والے  EOافسر کو تصفیہ معاہدہ پیش کرے گا۔
دونوں فریقوں کو ثالثی فارم پر رضامندی پر دستخط کرنے کی ضرورت ہوگی۔
 .8اگر کوئی معاہدہ طے نہیں ہوتا ہے تو ثالث ثالثی ختم ہونے پر  EOافسر کو باضابطہ طور پر مطلع کرے گا۔
اعلی ترین معیارات پر فائز کیا جائے گا اور اگر مفادات کا ممکنہ ٹکراؤ ہو یا مفادات کا
 .9ثالثوں کو اخالقی طرز عمل کے
ٰ
ممکنہ ٹکراؤ ہو تو وہ اپنے آپ کو الگ کرنے پر رضامند ہوں گے۔
 .10ثالثوں کو  CDRCیا دیگر مناسب تنظیموں کے ذریعہ اہل بنایا جائے گا اور امتیازی سلوک کی شکایات سے نمٹنے کے
مخصوص پہلوؤں میں تربیت حاصل کی جائے گی۔
 .11ثالثی کا عمل شکایت کنندہ کے لئے رضاکارانہ ہوگا اور دونوں فریقوں کو نیک نیتی سے ثالثی میں حصہ لینا چاہئے لیکن
کسی معاہدے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 .12ثالثی کے اجالس فریقین اور ثالث کی رضامندی کے عالوہ کسی بھی فرد کے لئے بند کیے جائیں گے۔ ثالثی کے دوران ظاہر کی
گئی مواصالت اور معلومات مراعات یافتہ اور خفیہ ہیں اور انہیں کسی تیسرے فریق کو ظاہر نہیں کیا جائے گا ،سوائے عمل
درآمد یا نفاذ کے مقصد کے ،یا دونوں فریقوں کے تحریری معاہدے کے ذریعے۔ ثالثی کے عمل کے دوران نوٹ لیے جا سکتے
ہیں۔ تاہم ،ایک بار جب حتمی تصفیہ معاہدہ طے پا جاتا ہے یا فریقین کسی معاہدے پر پہنچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں ،تو تمام
نوٹوں کو نمٹانے کے لئے ثالث کے حوالے کرنا ضروری ہے۔

اٹیچمینٹ C
افرادی قوت اختراع اور مواقع ایکٹ
مساوی موقع اور عدم امتیاز کی پالیسی
اور
شکایت پروسیسنگ کا طریقہ کار
ذیل میں دستخط کرکے ،میں منسلکات میں بیان کردہ ورک فورس انوویشن اینڈ اپرچونٹی ایکٹ مساوی موقع اور
غیر امتیازی پالیسی اور شکایت پروسیسنگ کے طریقہ کار کو اپنانے اور اس کی پاسداری کرنے پر اتفاق کرتا ہوں۔

(تاریخ)

(چیف لوکل منتخب عہدیدار کے دستخط)
(ٹائپ شدہ نام چیف لوکل منتخب عہدیدار)

(چیف لوکل منتخب عہدیدار کا خطاب)

(مقامی حکومت کی اکائی کا نام)

(ڈاک پتہ ،حصہ )1

(ڈاک پتہ ،حصہ )2

( New York ,نیویارک)
(شہر)

(زیپ )4 +

اٹیچمینٹ D

مقامی افرادی قوت ترقیاتی بورڈ
افرادی قوت اختراع اور مواقع ایکٹ
مساوی موقع اور عدم امتیاز کی پالیسی
اور
شکایت پروسیسنگ کا طریقہ کار
ذیل میں دستخط کرکے ،میں منسلکات میں بیان کردہ ورک فورس انوویشن اینڈ اپرچونٹی ایکٹ مساوی موقع اور
غیر امتیازی پالیسی اور شکایت پروسیسنگ کے طریقہ کار کو اپنانے اور اس کی پاسداری کرنے پر اتفاق کرتا ہوں۔

(تاریخ)

(لوکل ورک فورس ڈویلپمنٹ بورڈ کے چیئرپرسن کے دستخط)

(مقامی افرادی قوت ترقیاتی بورڈ کے چیئرپرسن کا ٹائپ شدہ نام)

(مقامی افرادی قوت ترقیاتی بورڈ کا نام)

(ڈاک پتہ ،حصہ )1

(ڈاک پتہ ،حصہ )2
( New York ,نیویارک)
(شہر)

(زیپ )4 +

