Bình đẳng Cơ hội là Luật
Nơi nhận trợ cấp tài chánh liên bang này sẽ trái luật nếu họ kỳ thị trên căn bản sau đây:
Đối với bất cứ cá nhân nào ở Hoa Kỳ, dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc gia gốc, tuổi tác, khuyết tật, liên hệ chính trị
hoặc tín ngưỡng và;
Đối với bất cứ người hưởng quyền lợi nào của các chương trình trợ cấp tài chánh theo Tiêu đề I của Đạo luật Đầu tư Lực lượng Lao động năm 1998
(WIA), trên căn bản Quốc tịch/tình trạng di trú của Người thụ hưởng là một người di cư hợp pháp được phép làm việc tại Hoa Kỳ, hoặc vì sự tham
gia của họ vào bất cứ Chương trình hoặc hoạt động trợ cấp tài chánh nào của WIA Tiêu đề I.
Nơi nhận không được kỳ thị trong bất cứ lãnh vực nào sau đây:
Quyết định ai sẽ được chấp nhận hoặc tiếp cận với bất cứ chương trình hoặc hoạt động trợ cấp tài chánh nào của WIA Tiêu đề I;
Cung cấp các cơ hội, hoặc đối xử với bất cứ người nào liên quan đến một chương trình hoặc hoạt động như vậy; hoặc là
Quyết định tuyển người trong việc quản lý, hoặc liên quan đến một chương trình hoặc hoạt động như vậy.
Phải làm gì nếu quý vị tin mình bị kỳ thị
Nếu quý vị nghĩ là quý vị bị kỳ thị về một chương trình hoặc hoạt động được tài trợ bởi WIA Tiêu đề I, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng
180 ngày kể từ ngày có sự vi phạm với:
Nhân viên Bình đẳng Cơ hội của nơi nhận (hoặc người mà nơi nhận đã chỉ định đại diện cho mục đích này); hoặc Giám đốc, Trung tâm Dân quyền
(CRC), Bộ Lao động Hoa Kỳ, 200 Constitution Avenue NW, Phòng N-4123, Washington, DC 20210.
Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại với nơi nhận, quý vị phải đợi cho đến khi nơi nhận thông báo bằng văn bản về Hành động Cuối cùng hoặc đến khi 90
ngày đã trôi qua (tùy điều kiện nào sớm hơn) trước khi nộp đơn với Trung tâm Dân Quyền (CRC) Bộ Lao động Hoa Kỳ, 200 Constitution Avenue
NW, Phòng N-4123, Washington, DC 20210.
Nếu nơi nhận không đưa cho quý vị một giấy Thông báo Hành động Cuối cùng trong vòng 90 ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn khiếu nại, quý vị
không phải chờ nơi nhận đưa ra Thông báo đó trước khi quý vị nộp đơn khiếu nại với CRC. Tuy nhiên, quý vị phải nộp Đơn Khiếu Nại với CRC trong
vòng 30 ngày của thời hạn 90 ngày (nói cách khác, trong vòng 120 ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn khiếu nại với nơi nhận).
Nếu nơi nhận đưa cho quý vị một giấy Thông báo Hành động Cuối cùng trong đơn khiếu nại của quý vị, nhưng quý vị không hài lòng với quyết định
hoặc nghị quyết, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với CRC. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại CRC của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận
được Thông báo Hành động Cuối cùng.
Người Quản Lý Bình đẳng Cơ hội/Văn phòng Bình đẳng Cơ hội được Tiểu bang chỉ định cho Ban Dịch vụ Lực lượng Lao động Arkansas là:

Bernard Pighee
Arkansas Division of Workforce Services
P.O. Box 2981
Little Rock, Arkansas 72203-2981
Phone: (501) 682-1418
Bernard.pighee@arkansas.gov
Lời Bảo đảm
Là một điều kiện để nhận trợ cấp tài chánh từ Bộ Lao động, theo Tiêu đề I của WIA, nơi xin khoản trợ cấp đảm bảo là họ sẽ tuân theo đầy đủ các
điều khoản không kỳ thị và bình đẳng cơ hội của các luật sau đây:
Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền Công năm 1964
Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973
Đạo luật Kỳ thị Tuổi của năm 1975
Tiêu đề IX của Bản Tu chính Giáo dục năm 1972
Chủ hãng/Chương trình Bình đẳng Cơ hội
Các thiết bị và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho các cá nhân có khuyết tật.

