يمقدتالشكاو ي المتعل قة بالتش ر يع ال سادس لسيا س ة حظ ر التمييز من ق انون الحقو ق المدنية إاءرجت
تتعهد شركة ڤيا ب ضمان عدم حرمان أي شخص أو إنكار حقه بالمشار ك ة أو اإلست فادة من ال خدمات ال ت ي تقد مها
الشركة ،عدى ذ لك يكون عر ضةً ل لت مييزع لى أساس ال عرق ،اللون ،أو األ صل ا ل قو مي (أوحت ى المها رة
االمحدودة ف ي التحدث باللغة االنجليزية) و ذلك بموجب التشريع السادس لسي اسة حظر ال ت مييز من قانون
الحقوق المدنية ا لمعدل سنة .٤٦٩۱
فضال عن ذلك ،تحظر شرك ة ڤ يا من الت مييزعلى أ ساس جنس ،أوعمر ،أو إعاقة .
تتعهد شركة فيا بالت م س ك بالت زامها من خالل م ا يل ي :
▪ ض مان ت و ف ير مستوى ونوعية خدمات الن قل أو االست حق اقات األخرى ب غض النظر عن العرق أو ال لون
أو األصل القومي أو الجن س أو السن أو اإل عاقة لدى الشخص الذي يت لقى الخد مة.
▪ تعزيز المشاركة الكاملة والعادلة ل جم يع االتجمعا ت ال س كانية المت أثرة ب ع ملية صنع القرارات المتعلقة
بالن ق ل
▪ الحول دون حرمان أو تخ ف يض أو تأخيرالح صول ع لى المن افع المتعل قة بالب رامج واألنشطة ال ت ي تؤثر
على األ ق لي ات السكانية و ذوي الد خل المنخفض .
▪ ضمان الوصول ال مجدي إلى ال خدمات والبرامج واألنشط ة من قبل األشخا ص ذوي الك فاءة المحدودة
في اللغة اإلنجل يزية (.)LEP
▪ تو فير المساعدة اللغ وية للعمالء ،إذا لزم األمر ،دون أي مقابل أو تكل فة .
إجراءات تقديم لا شكاوى
قمتدي ط لب شكوى أ و تظلّم ألي شخص
يعت قد أنه قد يك ون مت ضررا من أي ممارسة ت مييزية غير مشروع ة تقوم ع لى أ ساس العرق كةيف ال لون أو األصل الو ط ني
(محدودية إ جادة اللغة اإلنجليزية) أو الجن س أو السن أو اإلعاقة أن يقد م شكوى يحق شركة ف يا ،حيث تش جع الشركة
على تقد يم ال شكاوى ف ورا .ت قوم شركة فيا ب ف ت ح تح قيق ب ال شكاوى المقد مة أو إلى
في غضون  180يو ما من ت ار يخ تقد يم ال شك وى الم ت عل قة ب الت مييز ال مز عوم .يمك ن تق ديم الشكاوى ب شكل خطي،
و من ثم إرسالها بالبر يد إلى العنوان المذكور أدناه باست خدام اس ت مارة الشكوى الخاص ة ب التشريع السادس
لسياسة حظر الت مييز :
VIA Metropolitan Transit
Attn: EEO Officer
800 West Myrtle, Suite 102
San Antonio, TX 78212
أو عبر البريد االلكترو ني  ، EEO.officer@viainfo.netأو ش فهيا عبر اال ت صال على الر قم التالي :
٠١٢ ‒ ٢٦٣‒ ٥٧٠٢

إذا أ ردت هذه ال معلو مات بلغ ة أخ رى  ،ي رجى اال ت ص ال على ا لرقم ال تالي٠۱٢ ‒ ٢٦٣ ‒ ٥٧٠٢ :
باإلضا فة إلى االست فادة من ال حق بتقد يم ال شك اوى لدى شركة فيا ب موجب التشريع السادس لسياسة حظر الت مييز من ق انون
الحق وق المدنية  ،ي مكن للشاكي تقد يم شكوى لدى إدارة ال نقل العا م الف يدرال ية ( )FTAب موجب ن فس
التشريع على العنواو التالي :
Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attn: Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor TRC
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590
ضنالشكوى :ويجب أن
م مو
تت ضمن الشكوى وص فا سرديا اللدعاءات بت ف اصيل كافية لتمك ين مكتب تكافؤ فرص ال عمل من فهم ما حدث ،وو قت
وق وع ه  ،واأل ساس الذي ب ن يت عليه الشكوى المزعومة للت مييز (مثال العرق أو ال لون أو
األصل ال قومي ،و ما إلى ذلك) يجب أن ت ت ض من الشكوى ج ميع مع ل و مات اال ت صال الخاصة بالشا ك ي بما ف ي ذلك
االسم والعنوان ورقم الهاتف؛ ف ضال عن جميع مع ل ومات اال ت صال لجميع ال شهود أو األ فراد ذوي الم عرفة ذات الصلة.
ويجب أن يو قع صاحب الشكوى بنفسه علي ها أو من يمثله ،ك ما يجب أن يقوم بتقييد التاريخ مع
االمضاء .
انةمعي الشكوى بمجرد
استال م است مارة ال شكوى من قبل مكتب تكا فؤ فرص ال عمل ،سيت م مراجعتها لتحد يد ما إذا كانت الشكوى مبنية على أساس
يت علق ب ا لت ش ريع السادس لسياسة حظر ال تم ييز من قانون الحقوق المدنية .و من ثم سيتلقى
صاحب الشكوى خطاب تبل يغ خالل عشرة ( )10أيام عمل إلعالمه ب ما إذا كان سيت م ا لمب اشرة ب فت ح تح قيق في ال شك وى
و طلب ال مزيد من ال م عل و مات ،إذا لزم األمر ،من أ جل إجراء التحقيق المذكور .وفي حالة الحاجة إلى مز يد من
الم عل و مات ،سيت وا صل مكتب تكافؤ فرص العمل م ع صاحب الشكوى ،ويت ع ين إعطاء صاحب
الشكوى ثا لثين ( )30يوم عمل لت قدي م الم عل و مات المطل وبة .وقد ي ؤدي إخفاق صاحب الشكوى ف ي تقد يم
الم عل و مات المطل وبة ف ي تاريخ مع ين إلى اإل غالق اإلداري للشكوى أو التأخ ير ف ي حل الشكاوى .
إذا قرر مكتب تكافؤ فرص ال عمل أن الشكوى غير مبنية على أ ساس يت ع لق ب التشريع السادس لسياسة حظر ال تم ييز من
ق انون الحق وق المدني ة  ،فسيتم إ رسال الشكوى إلى اإلدارة المخت صة لحلها  ،وسيت ابع مكتب تكا ف ؤ
فرص العمل مع اإلدارة المختصة إجراءات المعالجة لضمان حل الشكوى .
التحق ي ق ف ي الشكوى

بال رغم من أن شركة فيا لد يها ستين ( )60يو ما ت قو يميا للتحقيق ف ي الشكوى ،ب يد أنه يجوز تمديدهذه الفترة إلى ما ب عد
الستين ( )60يو ما تقويم يا ،و ذلك وفقا لتقدير مكتب تكافؤ فرص العمل .يً منح صاحب الشكوى ثال ث ون ( )30يوم
ع مل من تاريخ إرسال خطا ب التبل يغ ك ي يقوم بإرسال الم عل و مات المطل وب ة إلى المحقق أو ك ي يقدم رفض ا ل لقضية ب شكل
إداري .وعندها سيتخذ مكتب ت كا فؤ فرص ال عمل الخطوات ال تالية ،كحد أد نى  ،للتحقيق
في الفعل ال تم ييزي ال مز عوم:
 اال ت صال ب مدي ال شع بة  /الدائرة حيث وقع الت مييز ال مز عوم ،وت حد يد ما إذا كان قد ت م ال شروع ف ي الت حقيق
ومراجعة نتائج الت حقيق ف ي حال حدو ثه  .
تحد يد ج ميع األشخ اص الذ ين لد ي هم معرفة ذات صلة بواقعة ال تم ييز ،والقيام ب مقا بلتهم .من ضمن اأ لشا ص
الشاكي نفسه ،واألشخا ص الذين حدده م ب الشكوى وا لشهود .
 تحد يد ومرا جعة جميع الو ثائق والممارسات و الس ياسات واإلجراءات ذات الصلة لتحديد القرار المناسب.
لا شكاوى لا الحقة و  /أو المعد لة
يجب تقديم أي شكوى الحقة أو مع دلة باستخدام است مارة الشكوى الخا ص ة ب ال ت شريع ا ل سادس لسياسة حظر
ال تمييز .ويمكن أي ضا تقديم الشكاوى ال الحقة أو ال معدلة عبر البريد اإللكتروني أوبأي شكل خطي آخر .و من ثم
سوف يقوم مكتب تكافؤ فرص ا ل عمل بم راجعة كل شكوى الحقة أو معدلة ل ت حد يد ما إذا كان ينبغي أن تكون
الشكوى قا ئمة بمفردها أو أن تدرج بمضمون الشكوى األصلية .وقد تؤخرال شكا وى الال حقة أو
المعدلة موعد إصدارالقرارالنهائي الخاص بالشكوى .
استكمال التحقيق  /اإلخالء
عند االن ت هاء من التح قيق ،سيقو م مكتب تكا فؤ فرص ال عمل بإعداد تقرير بنت ائج الت حقيق ال نها ئية و تقديمه
ل لر ئيس أوا ل مديرالتن ف يذي .حيث ينبغي استكمال الت حقيق وإ ت مام هذه ال ع ملية ف ي غ ضون ستين ( )60يوم
تقو يمي .
سيت م إعداد رسالة لصاحب الشكوى لتبل يغه بالتد ب يرالم قرر ف ي كل شكوى على ال نحو التالي :
 الشکاوى المؤکدة  -إذا کانت هناك أدلة کا في ة إلث ب ات االدعاء المدرجة بالشکوى ،سيت م اعت ب ار الشکوى
مدع ومة (مالحظ ة :إذا ت م ت ثب يت صحة الش کوى ،سيتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الم ناس بة علی الفور لتصحيح
الت مييز ،کما أن السياسة أواإلجراء المانع للت مييزسيتم مراجعته مع الجا ني ،وس يتم اتخاذ
اإلجراءات التأديبي ة الم ناسبة و  /أوالخ ضوع للتدريب الالز م وفقا لما تقتضيه سياسات فيا ال تأد يبي ة ).
 غير مؤيدة  -إذا ل م تكن هناك أ دلة كافية إلث ب ات االدعاء ،سيت م ا عتبار الشك وى غ ير مؤ يدة .
عملي ة ال طعن ف ي لا شكاوى
وإذا لم يكن صا حب ال شكوى راضيا عن التد ب ير ال مقرر في الشكوى ،أو كيف ية البت ب ه ا ،أو في ال حل ال معطى
لها ،عند ذلك بحق لصا حب الشكوى الطع ن في القرارب حي ث يس تط يع أن ير سل الطعن مب اشرة إلى:

ف يا متروبول يتان العبور عناية:
الر ئيس  /الر ئيس التن ف يذي 123
شمال شارع المدينة ال من ورة
سا ن أنطوني و ،تكساس .78207
VIA Metropolitan Transit
Attn: President/CEO
123 North Medina Street
San Antonio, TX 78207.

يجب أن تكون الطع ون المقدمة إلى ال ر ئيس أوالرئيس الت نف يذي لشركة فيا خطية ،و في غضون ثالثين ( )30يوم ع مل
من تاريخ ال ت صرف أوحل الشكوى .ويجب أن ت تضمن الشكوى اسم وعنوان صا حب الشكوى ورقم ها ت فه ،ويجب
أن يبين األساس الذي يجعل صاحب الشكوى يعت قد أن ال ت صرف ف ي الشك وى أو ح له ا كان
خاطئا .سيحدد ال رئيس أوالرئ يس الت ن فيذي لشركة في ا وقت ومكان مت فق عليهما للطر فين ل مراجعة الطعن مع صاحب
الشكوى .سيت م إ صدار قرار ك تا ب ي بالطعن خالل خمسة عشر ( )15يوم عمل من تاريخ الم راجعة من
قبل ا لر ئيس أوالمد ير التنفيذي .
مال حظة :إذا ت م تقديم نفس الشكوى و في الوقت عينه إلى ف يا متروب ول يت ان ترا نس يت و مع منظمة خارجية مثل
الوالية أو الحك ومة الفدرال ية ،فإن اختصاص ال هيئة الخا رجي ة والتح ق يق فيها سيحل محل إجراءات شركة فيا
وبا ل تالي سيت م تعليق تح قيق شرك ة فيا .

