ਜੇ ਢੁ ਕ ਵਾਂ ਹੋ ਇ ਆ, ਤਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ (IU) ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਗ ਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਗ ਾ।

ਵਿਭਾਗ ਮੰ ਨੇ ਗਏ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁ ਧ ਾਰ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਗ ਾ।

ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟੇ ਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ DSHS ਪਾੱ ਲ ਿਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਏਗੀ, ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
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ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਮ੍ ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਹੋ , ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇ ਤ ਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਗ ਾ ਅਤੇ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਗ ਾ।

ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਲਿਸੀ

ਇਸ ਬ੍ਰੋ ਸ਼ ਰ ਵਿਚ:

n ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ
ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਿਭਾਗ ਸਬੰ ਧੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Artwork for Envelope, 3.5x8.5 (3.5" x 8.5")
Layout: sample CRM with IMB.lyt
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IMPORTANT: DO NOT ENLARGE, REDUCE OR MOVE the FIM and barcodes. They are only valid as printed!
Special care must be taken to ensure FIM and barcode are actual size AND placed properly on the mail piece
to meet both USPS regulations and automation compatibility standards.

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਮਿਆਦ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਹਰ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । DSHS (ਡੀਐਸਐਚਐਸ) ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ ਕੋਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋ ਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ।

______

PLACE
STAMP
HERE

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

WASHINGTON STATE DEPT OF SOCIAL & HEALTH SVCS
HUMAN RESOURCES DIVISION
INVESTIGATIONS UNIT (IU)
PO BOX 45830
OLYMPIA, WA 98504-5830

USDA, Director of Civil Rights,
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
1-800-795-3272 (ਵਾੱ ਇ ਸ)
202-720-6382 (TTY)

______

¡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ; 1-800-514-0301
¡ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਦੇ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਰੀਕੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ; 1-800-669-3362 ਜਾਂ
¡ ਖੇ ਤ ੀਬਾੜੀ, ਖ਼ੁ ਰ ਾਕ ਅਤੇ ਪੌ ਸ਼ ਟਿਕਤਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੂ ਰ ਕ ਪੌ ਸ਼ ਟਿਕਤਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੱ ਖਪਾਤ)।

n ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇ ਵ ਾ ਦੇ ਣ ਵਿਚ
ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
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ਪਾੱ ਲ ਿਸੀ

ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੰ ਪਰਕ:

ਵਾੱਇਸ:
TTY:
ਫ਼ੈਕਸ:
ਈਮੇਲ:

Investigations Unit Administrator
Grievance Coordinator for Section 504,
		 Title II and Other Civil Rights Laws
Department of Social and Health Services
Human Resources Division
nvestigations Unit (IU)
PO Box 45830
Olympia WA 98504-5830
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਟ੍ਰੀਟ

(360) 725-5821 ਜਾਂ 1-800-521-8060
(360) 586-4289 ਜਾਂ 1-800-521-8061
(360) 586-0500
iraucomplaints@dshs.wa.gov

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਸੰ ਸਥਾ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਸਟੇਟ

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਸ਼ਹਿਰ

ਪੱ ਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ:

ਸਟੇਟ

ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਸੇਵਾ ਵਿਚ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ (ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਓ)

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇ ਟ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ, ਸੈ ਕ ਸ,
ਜਿਨਸੀ ਰੁ ਝ ਾਨ, ਲਿੰ ਗ, ਲਿੰ ਗ-ਪਛਾਣ/ਪ੍ਰ ਗ ਟਾਵੇ , ਵਿਆਹੁ ਤ ਾ ਦਰਜੇ ,
ਨਸਲ, ਪੰ ਥ, ਰੰ ਗ, ਕੌ ਮੀ ਮੂ ਲ , ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਬੰ ਧ,
ਫ਼ੌਜੀ ਦਰਜੇ , ਮਾਣ ਸਹਿਤ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਵੈ ਟ ਰਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁ ਗ , ਹੁ ਣੇ ਜਿਹੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ
ਵੈ ਟ ਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕੋ ਈ ਇੰ ਦਰਿਆਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾ
ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈਪ੍ ਰਾ ਪਤ ਡੌ ਗ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪੰ ਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ
ਸਰਵਿਸ ਐਨੀਮਲ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜੈ ਨੇ ਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈ ਕ ਟਿਸਾਂ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ ਸੇ ਵ ਾ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, DSHS ਦੀ ਪੱ ਖਪਾਤ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱ ਲ ਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਪ੍ਰੈ ਕ ਟਿਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁ ਝ ਹਨ:
¡ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਕਰਨਾ
¡ ਕੰ ਮ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਕਰਨਾ
¡ ਢੁ ਕ ਵੀਆਂ ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦੇ ਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ,
ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਕੇ ਤ ਭਾਸ਼ਾ (ASL) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
¡ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂ ਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ
ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ।
¡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪੰ ਗ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂ ਰ ੀ ਹਿੱ ਸੇ ਦ ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਢੁ ਕ ਵੇਂ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
¡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾੱ ਲੰ ਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੇ ਟ ੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੋ ਰ ਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕ ਾ ਦੇ ਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਕਰਨਾ।

ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱ ਖਪਾਤ ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ
ਬ੍ਰੋ ਸ਼ ਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਪੱ ਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ
ਭਰੋ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ ਾਸਕ, ਸੈ ਕ ਸ਼ਨ 504 ਲਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋ ਆੱ ਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਟਾਈਟਲ II ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਹੱ ਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਮਨੱ ੁ ਖੀ ਸ੍ਰੋ ਤ ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ
ਨੂੰ ਭੇ ਜੋ । ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱ ਖਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਾਰਣਾਂ
'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । ਸਟੇ ਟ
ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਨੁ ਸ ਾਰ, ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
¡ ਵਾੱ ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇ ਟ ਦਾ ਮਨੱ ੁ ਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ;
1-800-233-3247
¡ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱ ੁ ਖੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਿਲ
ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ; 1-800-362-1710 (ਪੜਤਾਲੀਆ ਯੂ ਨਿਟ ਕੋਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ , ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹੱ ਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ)।

