
السادس الفصل ظل في العامة الحقوق
 واللون العرق اعتبارات إلى النظر دون وخدماتھا برامجھا ستیت باي تطویر شركة تمارس •

ً  وذلك القومي، واألصل  . 1964 لعام المدنیة الحقوق قانون من السادس للباب طبقا

 بموجب قانونیة غیر تمییزیة ممارسة أي خالل من لالضطھاد تعرض قد أنھ یرى من لكل ویجوز
 . ستیت باي تطویر لشركة بشكوى یتقدم أن السادس الفصل

 اجراءات وحول ستیت باي تطویر لشركة المدنیة الحقوق برنامج حول المعلومات من وللمزید •
 اإللكتروني البرید أو (314) 335-3509 الرقم عبر معنا بالتواصل قم الشكاوى، تقدیم

EEOCivilRights@bistatedev.org شارع 211 في اإلداري مكتبنا بزیارة تفضل أو 
 بزیارة قم المعلومات من وللمزید . 63102 البریدي الرمز لویس، سانت برودواي،

BiStateDev.org . 

 كتبم إلى شكوى تقدیم خالل من الفیدرالي، النقل إلدارة مباشرةً  شكواه یقدم أن للمشتكي ویمكن •
 أر، يس تي الخامس الطابق الشرقي، المبنى السادس، الباب برنامج منسق : انتباه المدنیة، الحقوق
 . 20590 البریدي الرمز واشنطن، العاصمة شرق جنوب جیرسي، نیو حي 1200

 . (314) 335-3509 الرقم على التواصل یرجى أخرى بلغة المعلومات إلى الحاجة عند•
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معالجة الشكاوى المرتبطة بالفصل السادس – إدارة النقل الفیدرالي 

سوف تقوم شركة تطویر باي ستیت بالتحقیق ومعالجة الشكاوى التي یقدمھا األفراد الذین یدعون تعرضھم للتمییز في برامج أو 
أنشطة شركة تطویر باي ستیت بموجب الفصل السادس من قانون الحقوق المدنیة لسنة 1964. ویمكن تقدیم الشكاوى التي 

تدعي تمییزاً على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي في البرامج أو األنشطة طبقا لً إلجراءات التالیة. 

 كیفیة تقدیم الشكوى
إن أي شخص یعتقد أنھ قد تعرض لتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي من قبل شركة تطویر باي ستیت یمكنھ 

لھ ذلك عن طریق ملء وتقدیم نموذج شكاوى  تقدیم شكوى متعلقة بالفصل السادس إما بشكل مباشر أو من خالل ممثل مخول
على أن تقوم شركة تطویر باي ستیت بالتحقیق في الشكاوى المستلمة خالل الفصل السادس الخاص بشركة تطویر باي ستیت. 

یوم بعد الواقعة المزعومة. ویمكن الوصول إلى نماذج الشكاوى من خالل الضغط على الرابط التالي  180مدة ال تتجاوز 
 باألسفل:

 نموذج الشكوى الخاص بالفصل السادس

 یجب أن تقدم الشكوى لدي:

 شركة تطویر باي ستیت
 مكتب تنوع القوى العاملة وتكافؤ فرص العمل

 شمال برودواي 211
 167، محطة البرید 700القسم رقم 

 63102لبریدي اسانت لویس، الرمز 

 قبول الشكوى
عند استالم الشكوى، تقوم شركة تطویر باي ستیت بمراجعتھا لتحدید ما إذا كانت لھا صفة قضائیة أم ال. على أن یستلم مقدم 

الشكوى رسالة تأكید خالل مدة 10 أیام من استالم الشكوى تبلغھ / تبلغھا ما إذا كان سیقوم مكتبنا بالتحقیق في الشكوى. 

 التحقیقات
سوف تقوم شركة باي ستیت على الفور بالتحقیق في كافة دعاوى التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي في 

خدماتھا وبرامجھا خالل 60 یوماً من استالم الشكوى كاملةً. وقد یتم التواصل مع صاحب الشكوى عند الحاجة إلى المزید من 
المعلومات لتسویة الشكوى. وسیكون أمام صاحب الشكوى 10 أیام عمل من تاریخ التواصل معھ إلرسال المعلومات المطلوبة 

لشركة باي ستیت. ویمكن لشركة تطویر باي ستیت أن تقرر إغالق الشكوى إذا لم یتم استالم المعلومات المطلوبة خالل 10 
أیام عمل. كما یمكن أیضاً إغالق الشكوى إداریا إً ذا لم یعد صاحب الشكوى راغباً في متابعة الشكوى، أو إذا عجز صاحب 

الشكوى عن التعاون في التحقیق في الشكوى. 

 رسائل النتائج
 بعد أن یكتمل التحقیق ستتخذ شركة تطویر باي ستیت قراراً نھائیاً وترسل رسالة إلى صاحب الشكوى بناًء على نتائج التحقیق:



على أي مخالفة للوائح الفصل السادس. وھذا الخطاب رسالة نتائج تلخص مزاعم تشیر إلى أن باي ستیت لم تعثر  .1
 یغلق القضیة.

رسالة نتائج تلخص مزاعم تشیر إلى أن خدمات أو برامج باي ستیت بھا مخالفة للفصل السادس. وھذا الخطاب  .2
 یحتوي أیضاً على وصف مختصر لإلجراءات اإلصالحیة التي سیتم اتخاذھا لتحقیق االلتزام.

 حق االستئناف
صاحب الشكوى استئناف القرار النھائي الناتج عن التحقیق المتعلق بالفصل السادس من خالل تقدیم طعن مكتوب إلى یمكن ل

أیام عمل عقب استالم خطاب القرار النھائي. ویجب تقدیم الطعن إلى المدیر  10شركة تطویر باي ستیت خالل مدة أقصاھا 
، سانت لویس، 700شمال برودواي، الجناح رقم  211كتب المدیر التنفیذي، التنفیذي لشركة باي ستیت على العنوان التالي: م

 .63102الرمز البریدي 

 إدارة النقل الفیدرالي

 كما یمكن للشخص أیضاً أن یتقدم بشكوى مباشرةً إلى مكتب إدارة النقل الفیدرالي الخاص بالحقوق المدنیة على العنوان التالي:

 ) FTAإدارة النقل الفیدرالي (

 موجھ إلى: منسق برنامج الفصل السادسمكتب الحقوق المدنیة، 

 TCRالمبنى الشرقي، الدور الخامس 

 حي نیو جیرسي (جنوب شرق) 1200

 20590العاصمة واشنطن، رمز بریدي 



نموذج شكاوى الفصل السادس 

إن الفصل السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام 1964 ینص على أنھ "ال یجوز، على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، استثناء أي شخص في الوالیات 
المتحدة من المشاركة أو حرمانھ من فوائد أو تعرضھ للتمییز في ظل أي برنامج أو نشاط یستقبل مساعدة مالیة فیدرالیة."  

ُیرجى تقدیم المعلومات التالیة الالزمة من أجل معالجة شكواك. أكمل ھذا النموذج وأرسلھ إلى شركة تطویر باي ستیت، مكتب تنوع القوى العاملة وتكافؤ فرص 
العمل، 211 شمال برودواي، قسم رقم 700، محطة البرید #167، سانت لویس، الرمز البریدي 63102 أو أرسلھ عبر البرید اإللكتروني إلى 

 . EEOCivilRights@bistatedev.org

الجزء األول: 

االسم: 

العنوان: 

رقم ھاتف المنزل:  رقم ھاتف العمل: 

عنوان البرید اإللكتروني: 

متطلبات الصیغة التي یمكن الوصول 
إلیھا؟ 

طباعة كبیرة  شریط صوتي 

TDD  غیر ذلك

الجزء الثاني: 

نعم 

 إذا أجبت عن ھذا السؤال بـ "نعم" فاذھب إلى الجزء الثالث. *

وإال، فی ُر جى تقدیم اسم الشخص الذي تشتكي بالنیابة عنھ والعالقة بینكما: 

یرُج ى توضیح لماذا أرسلت إلى طرف ثالث: 

من فضلك أكد لنا أنك قد حصلت على إذن من الطرف المتضرر إذا كنت تقدم الشكوى نیابة 
عن طرف ثالث. 

 الجزء الثالث:

أعتقد أن التمییز الذي تعرضُت لھ كان على أساس )حدد كل ما ھو مطابق(: 

 األصل القومي  العرق      اللون           

___________ __________________ ____________________ ______________ ____________________ ___تاریخ واقعة التمییز المزعوم )الشھر، الیوم، السنة(:

اشرح بوضوح بقدر اإلمكان ماذا حدث ولماذا تعتقد أنك قد تعرضَت للتمییز. وقم بوصف جمیع األشخاص المتورطین. وقم بتضمین االسم ومعلومات التواصل 
للشخص )األشخاص( الذین مارسوا التمییز ضدك )إذا كان ذلك معلوماً( باإلضافة إلى أسماء ومعلومات التواصل ألي شھود. وإذا احتجت إلى مساحة إضافیة فمن 

فضلك استخدم ظھر ھذا النموذج. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ھل تقدم ھذه الشكوى بالنیابة عن نفسك؟   ال

 ال نعم 
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 الجزء الرابع:

ھل سبق أن قدمت شكوى بشأن الفصل السادس إلى ھذه الوكالة؟   ال نعم

 الجزء الخامس:

 والیة؟محكمة فیدرالیة أو محكمة ھل قدمت ھذه الشكوى لدى أي وكالة أخرى فیدرالیة أو حكومیة أو محلیة، أو لدى أي 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فحدد كل ما ینطبق:

وكالة فیدرالیة:

محكمة فیدرالیة:وكالة حكومیة:

محكمة الوالیة:وكالة محلیة:

 من فضلك زودنا بمعلومات حول شخص یمكننا التواصل معھ في الوكالة / المحكمة التي قدمت إلیھا الشكوى.

 االسم:

 اللقب:

 الوكالة:

 العنوان:

 الھاتف:

 الجزء السادس:
 اسم الوكالة التي تقدم الشكوى ضدھا:

 اسم الشخص الذي نتواصل معھ:

 اللقب:

 رقم الھاتف:

 یمكنك إرفاق أي مواد مكتوبة أو أي معلومات أخرى تعتقد أنھا ذات صلة بشكواك.

 مطلوب باألسفل التوقیع والتاریخ.

 التوقیعالتاریخ 

 من فضلك قّدم ھذا النموذج بنفسك أو أرسلھ عبر البرید إلى:

 ال نعم

Bi-State Development 
EEO & Workforce Diversity Office 

211  N. Broadway 
Suite 700, Mail Stop 167 

St. Louis, MO  63102 

EEOCivilRights@bistatedev.org 
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