Dacă este cazul, personalul Unității de investigații va ancheta
reclamația și va ajunge la o constatare.
Departamentul va depune toate eforturile pentru a corecta și
remedia acțiunile considerate discriminatorii.

Represalii

Legile statale și federale și politica DSHS interzic represaliile. Oricare
persoană care a depus o reclamație privind discriminarea sau care a
contribuit la investigarea unei reclamații privind discriminarea nu
trebuie să fie supusă unor acte de intimidare, constrângere,
amenințare sau discriminare.
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Dacă depuneți o reclamație la Unitatea de investigații, personalul
respectiv va stabili competența teritorială și vă va contacta.

Politica privind combaterea
discriminării

Prezenta broșură:
n Conține informații generale despre politica
Departamentului serviciilor sociale și de
sănătate privind combaterea discriminării,
egalitatea de șanse și procedurile legate de
reclamațiile privind discriminarea.
n Descrie serviciile disponibile persoanelor
care consideră că au fost discriminate la
locul de muncă și în cadrul serviciilor
furnizate.
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Trebuie să contactați fiecare agenție pentru a determina cadrul
temporal specific pentru depunerea reclamațiilor. Depunerea unei
reclamații la Unitatea de investigații DSHS nu modifică acele cadre
temporale.

______

PLACE
STAMP
HERE

Departamentul serviciilor sociale și de sănătate

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 (voce)
202-720-6382 (telefon cu text)

______

¡ Departamentul de justiție din S.U.A.; 1-800-514-0301
¡ Comisia privind egalitatea de șanse la angajare din S.U.A.;
1-800-669-4000 sau
¡ Departamentul de agricultură, alimente și servicii de
alimentație (discriminare în administrarea programului
de asistență suplimentară privind alimentele).
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Politica

RECLAMAȚIE PRIVIND DISCRIMINAREA
CONTACT:

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

STRADA

VOCE:
Telefon cu text:
FAX:
E-MAIL:

NUMĂRUL DE TELEFON

ADRESA DE E-MAIL

ORAŞUL

STATUL

NUMELE ȘI FUNCȚIA PERSOANEI CARE V-A DISCRIMINAT

ORGANIZAȚIA

Discriminarea s-a manifestat:
La locul de muncă
În cadrul serviciilor

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

CODUL POŞTAL

NUMĂRUL DE TELEFON

ORAŞUL

STATUL

În ce bază credeți că s-a petrecut discriminarea?

Descrieți ceea ce s-a întâmplat și când (utilizați pagini suplimentare dacă este cazul și semnați și datați fiecare pagină):

CODUL POŞTAL

Departamentul serviciilor sociale și de sănătate din Statul Washington
este un angajator ce asigură egalitate de șanse și nu discriminează în
funcție de vârstă, sex, orientare sexuală, gen, identitate/exprimare
sexuală, stare civilă, rasă, credință, culoare, naționalitate, religie sau
convingeri, afiliere politică, statut militar, veteran în rezervă, veteran
al războiului din Vietnam, recent divorțat sau alt statut de protecție
pentru veterani, existența oricărei dizabilități senzoriale, mentale,
fizice sau apelarea la serviciile unui câine pentru nevăzători sau animal
utilitar pentru persoane cu dizabilități, salarii egale sau informații
genetice.
Practicile neechitabile care apar în furnizarea serviciilor sau în cadrul
raporturilor de muncă, în baza factorilor anteriori, încalcă politica de
nediscriminare a DSHS. Câteva dintre aceste practici sunt:
¡ Neacordarea serviciilor sau beneficiilor.
¡ Refuzul de angajare sau promovare.
¡ Neasigurarea de servicii adecvate de interpretariat, incluzând
limbajul mimicogestual american (ASL - American Sign Language).
¡ Limitarea accesului la servicii din cauza unor unități inaccesibile.
¡ Neasigurarea unor spații adecvate de cazare pentru a asigura
întreaga participare a persoanelor cu dizabilități la toate
programele, activitățile și serviciile.
¡ Refuzarea șansei de a acționa drept consultant sau voluntar sau
de a servi în cadrul unor comisii și consilii.

Reclamații legate de discriminare

SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ

DATA

În cazul în care considerați că ați fost supus unei discriminări, completați
formularul de reclamație de la finalul acestei broșuri și trimiteți-l
administratorului Unității de investigații, coordonatorului pentru
reclamații pentru secțiunea 504, titlul II și alte legi privind drepturile
civile, Divizia de resurse umane, Unitatea de investigații. Dacă aveți
cunoștință de cazuri de discriminare bazată pe factorii menționați
anterior, contactați Unitatea de investigații. În conformitate cu legile
statale și federale, puteți depune, de asemenea, o reclamație la:
¡ Comisia pentru drepturile omului a Statului Washington;
1-800-233-3247
¡ Departamentul serviciilor de sănătate și sociale din S.U.A., Biroul
pentru drepturi civile, 1-800-362-1710 (Depunerea unei reclamații la
Unitatea de investigații nu vă împiedică să depuneți o reclamație la
Biroul pentru drepturi civile).

