
 
 

.  المساءلة. إجراءات التظلم الخاصة بقانون االبتكار وفرص القوى العاملة والمشاركة 01- 17أشغال غرب میشیغان   : العنوان
 األمل وبرنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة وغیرھا من البرامج القابلة للتطبیق . التدریب 

 
 2017أغسطس    28 : تاریخ النفاذ

 
 2017أغسطس   28في   ACSETمجلس إدارة مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  : وافق علیھا

 
قانون ابتكار وفرص القوى العاملة للبالغین والعمال الُمسّرحین، وبرامج الشباب خارج المدرسة، وبرامج الشباب داخل   : البرامج المستھدفة

 . والشراكة المدرسة، 
 برنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة، برامج أخرى قابلة للتطبیق .  األمل ،التدریب  ، المساءلة

 
إجراء التظلم ھو ضمان وجود نظام مع مراعاة اإلجراءات  ) من أشغال غرب میشیغان! (الغرض من أشغال غرب میشیغان  : النطاق

التظلمات التي تتعلق بنظام خدمات الشباك الواحد في مقاطعات ألغن وباري وإیونیة وكنت القانونیة الواجبة، لتسویة 
.  التدریب، المساءلة ، یؤثر ھذا اإلجراء على قانون االبتكار وفرص القوى العاملة، المشاركة. ومونتكالم ومسكیغون وأوتاوا

 . خرى قابلة للتطبیقبرنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة، برامج أ. األمل

ھو اتحاد من مقاطعات ألغن وباري وإیونیة وكنت   ACSETمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  
أشغال غرب  . الوكالة التي تخدم ھذه الدائرة! ومونتكالم ومسكیغون وأوتاوا وجراند رابیدز التي تمثل أشغال میشیغان

الذي   ACSETھي قسم من مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة أشغال غرب میشیغان ! میشیغان
 . یدیر برامج التوظیف والتدریب

 . یجب تقدیم التظلمات في غضون سنة واحدة من وقوع الحادثة المزعومة

 . یوًما من التمییز المزعوم 180یجب تقدیم شكاوى التمییز في غضون 

لمجلس التوظیف والتدریب موظف الشكاوى التابع 
الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب 

 : میشیغان

 میالني وایت 

215 Straight Ave. NW 

Grand Rapids, MI 49504 

 

mwhite@westmiworks.org 

 (616)336-4115 (voice); TTY 711 
،  ACSETإجراءات شكاوى إصالح الرعایة االجتماعیة لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  : تحل محل

 ACSETلمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  قانون ابتكار وفرص القوى العاملة إجراءات شكاوى 
 

قسمان الموجودین قانون ابتكار  ( 2014، قانون ابتكار وفرص القوى العاملة لعام 05-22إصدار سیاسة والیة میشیغان  : مراجع
من قانون الضمان   ةالرابع مادةالجزء أ من ال   ،128-113، قانون عام ))ج(  181و ) 5) ( ب(  106وفرص القوى العاملة  

- 261مجلس العالقات الخارجیة   45المحتاجة، . المساعدة المؤقتة لألسرالئحة  �ليها؛وما  U.S.C. 401 42االجتما�ي ( 
 . 2008قانون الغذاء والتغذ�ة لعام   ؛70

 
 
 
 
 

. جھة موظفة على أساس تكافؤ الفرص وتعتز بشراكتھا مع شبكة مركز الوظائف األمریكیة/ وتعتبر برنامج ACSETھیئة تابعة لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  ! أشغال غرب میشیغان
   التفاصیل  من  لمزید واالتحادیة؛  الحكومیة التمویل صنادیق من  مدعومة   رب میشیغانأشغال غ . بدعم من والیة میشیغان. مساعدة إضافیة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة  !تتوفر عون وخدمات

westmiworks.org/about/ .  2022/ 7/ 12 : المرجع  
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 : تنطبق التعاریف التالیة لھذا اإلجراء: تعاریف .أ
ف التظلم بأنھ ادعاء مكتوب بحدوث مخالفة لنظام أو الئحة تحكم أحد البرامج المدرجة في القسم أ   -التظلم  .1   5  -یُعرَّ

 . 5 - أو منحة أو عقد أو اتفاقیة أخرى ممولة وفقًا لبرنامج مدرج في القسم أ 
مج أو مقدمي الخدمات  قد یقدم المشاركین في البرنامج أو المتقدمین للبرا. شخص أو منظمة تقدم شكوى  - الُمتظلّم  .2

 . أو الموظفین أو مقدمي خدمات التدریب أو الشركاء المتكاملین أو األطراف المعنیة األخرى التظلمات
3. ACSET -   مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة، وھو اتحاد من الحكومات المحلیة التي

سكیغون ودول أوتاوا وجراند رابیدز، وكل ما في والیة  تضم مدینة ألغن وباري وإیونیة وكنت ومونتكالم وم
 . میشیغان

 . الُمتظلّم أو الُمتظلّم ضده -الطرف  .4
 إلى" البرنامج "ما لم یرد خالف ذلك، یشیر مصطلح   - البرنامج .5

 ؛)2014قانون ابتكار وفرص القوى العاملة لعام ( برنامج قانون ابتكار وفرص القوى العاملة  . أ 
بما في ذلك برنامج التوظیف والتدریب على (ریب على المساعدات الغذائیة  برنامج التوظیف والتد .ب 

 ، أو )المساعدات الغذائیة اإلضافي
 . برنامج المشاركة والمساءلة والتدریب واألمل. األمل. التدریب. المساءلة. الشراكة . ج 

 . الشخص أو المنظمة التي یتم تقدیم التظلم ضدھا -  الُمتظلّم ضده .6
أي وحدة حكومیة أو وكالة غیر ربحیة أو وكالة خاصة لصاحب عمل یستھدف الربح تتلقى األموال    - مقدم الخدمة .7

من خالل اتفاق مكتوب بین تلك الوحدة أو الوكالة ومجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  
ACSET أیًضا أي مقاول من  " دمةمزود الخ " یجب أن یشمل مصطلح . 5-، لتشغیل أي برنامج مدرج في القسم أ

من خالل مجلس التوظیف والتدریب الخاص   5  -الباطن یتلقى مساعدة مالیة بموجب البرنامج مدرج في القسم أ 
، ویكون صاحب عمل من المشاركین في البرنامج أو الُمتظلّم ضده في التظلم  ACSETبدائرة الخدمات المجتمعیة 

 . المقدم بموجبھ
  ACSETید تعاقد معھ مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  طرف محا -  مسؤول الجلسة .8

 . لغرض سماع التظلمات
 في نطاق الحوسبة الزمنیة المحددة في ھذا اإلجراء،  -القیود الزمنیة .9

المراد بھ یوم تقویمي غیر یوم السبت أو  " یوم عمل"المراد بھ یوم تقویمي، بینما یعني مصطلح "  یوم"مصطلح 
 . األحد أو عطلة رسمیة

 : سیاسة 
 المعلومات العامة إلجراءات التظلم .ب

 
سیتم االحتفاظ بنسخة من إجراءات التظلم في مكتب الوحدة اإلداریة ألشغال غرب میشیغان حیث ستكون متاحة للمراجعة من    إخطار اإلجراء .1

 . قبل أي طرف مھتم
باإلضافة إلى ذلك، في وقت االلتحاق، یحصل كل مشارك على نسخة أو ملخص لھذا اإلجراء في أي عنصر من عناصر البرنامج   . أ 

 یجب أن یشیر ملخص إجراء التظلم إلى كیفیة الوصول إلى اإلجراء بأكملھ في . 5-الموضح في القسم أ 
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یجب على كل مشارك أن یوقع وثائق  . وكیفیة الحصول على نسخة ورقیة) أشغال غرب میشیغان(موقع  !  أشغال غرب میشیغان
 . میشیغان أو مقدم الخدمةیجب االحتفاظ بھذه الوثائق بواسطة أشغال غرب  . االلتحاق وتأریخھا اقرارا منھ باستالم اإلجراء

یجب على أشغال غرب میشیغان أو مزود الخدمة تقدیم نسخة من إجراء التظلم ھذا ألي طرف مھتم یطلب نسخة ویحصل على إیصال   .ب 
 . موقَّع ومؤرخ

نسخة من إجراءات التظلم من عقد جمیع مزودي   مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیةیجب أن یتضمن   . ج 
 . الخدمة

یجب على مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ومقدمي خدماتھ إرفاق نسخة من إجراء التظلم بالعقد أو اتفاقیة   .د 
التدریب مع أي صاحب عمل متخصص في التدریب، مثل صاحب العمل من المشاركین في التدریب أثناء العمل أو المشاركین في  

 . التوظیف المدعوم

 . یجب على مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة تقدیم نسخة من إجراءات التظلم إلى جمیع شركائھا المتكاملین    د.      
e    .و توفیر   إدارة حیث یتم  5-یجب أیًضا نشر نسخة من إجراءات التظلم في المناطق التي یوجد بھا أي برنامج تم وصفھ في القسم أ

یجب أن یكون إجراء التظلم متاًحا . gwww.westmiworks.or   الخدمات بھا، وكذلك على موقع أشغال غرب میشیغان على اإلنترنت
 . لجمیع األشخاص ذوي اإلعاقة والمشاكل األخرى، وفقًا لما یقتضیھ القانون

 . الشكاوىموظف   .2

یعیّن الرئیس التنفیذي لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة موظف شكاوى یكون متاًحا لإلجابة على األسئلة   . أ 
یجب  . المتعلقة بإجراءات التظلم والذي یقوم بتقدیم، قدر اإلمكان، المساعدة للمتظلمین في معالجة التظلمات إذا طلب ھذه المساعدة

أوًال یجب أال یكون موظف الشكاوى متظلم ضده أو خاضعًا لسلطة  -عریف موظف الشكاوى في اإلخطار الموضح في القسم بإدراج ت
 . إشرافیة على المتظلم ضده

یجب االحتفاظ بسجالت وملفات التظلمات  .   یجب على موظف الشكاوي االحتفاظ بسجل للتظلمات الواردة وعملیات الفصل فیھا .ب 
على   تنمیة القوى العاملة  -والیة میشیغان ووكاالت التمویل الفیدرالیة لمدة ثالث سنوات بعد موافقة  ن والیة میشیغالمراجعتھا من قبل  

اإلغالق النھائي للمنحة أو عقد التظلم المشترك؛ بشرط، في حالة بدء اجراءات مراجعة الحسابات أو التقاضي، أو إقامة دعوى تنطوي  
 . المعني، حیث یجب االحتفاظ بسجل التظلمات وسجالتھا حتى یتم حل الدعوى أو المطالبة أو التدقیق على المنحة أو االتفاق 

ن أن  في حالة وجود عدد كبیر أو نسبة محدودة من األفراد المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة، ستبذل أشغال غرب میشیغان مجھودًا معقوًال للتأكد م .3
م توفیرھا وفھمھا من قبل األفراد المحدودین المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة الذین یسعون للحصول على المعلومات الواردة في ھذه السیاسة سیت

 . معلومات بشأن إجراءات التظلم

 انظر الملحق أ؛ شكاوى إصالح الرعایة االجتماعیة  -شكاوى قانون االبتكار وفرص القوى العاملة ( اختیار اإلجراء  .4
 ) راجع الملحق ب

مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة بالسلطة القضائیة بموجب إجراء التظلمات التي تتضمن  ال یتملك   . أ 
 . یجب تقدیم ھذه التظلمات بموجب إجراء التظلم المطبق على البرنامج. برامج الشركاء المتكاملین

لمعاملة أو السلوك اإلجرامي وفقًا لإلرشادات الواردة في  یجب التعامل مع الحاالت المعروفة أو المشتبھ فیھا لالحتیال أو سوء ا  .ب 
 . تقریر الحوادث التي وضعتھا وكالة التمویل المناسبة للبرنامج المعني

http://www.westmiworks.org/
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یجب على أي شخص أو وكالة أو كیان آخر یرغب في الطعن علي خطأ مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات  . ج 
اختیار اقتراح قامت بتقدیمھ استجابةً لكراسة الشروط والمواصفات الصادر عن مجلس التوظیف والتدریب الخاص   المجتمعیة في

بدائرة الخدمات المجتمعیة لالستفادة من عملیة االستئناف الواردة في طلب تقدیم العروض، ما لم یدعي الطعن في التمییز غیر  
 . القانوني

 شغال غرب میشیغان خطوات في إجراء التظلم الخاصة بأ .ج
 

 . عملیة غیر رسمیة:  1الخطوة   .1
، أو منحة أو عقدًا أو  5- الفرد أو الكیان الذي توقع حدوث مخالفة لنظام اساسي أو الئحة تتحكم في برنامًجا مدرًجا في القسم أ .أ

والتدریب الخاص بدائرة  قد حدث أنھ اتصل بموظف مجلس التوظیف . 5- اتفاقیة أخرى ممولة وفقًا لبرنامج مدرج في القسم أ
الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان للشكاوى، عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف أو شخصیًا، ووصف الحقائق 

یشار إلى اسم وعنوان ورقم ھاتف موظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب الخاص  .  التي تشكل المخالفة المزعومة
 . معیة ألشغال غرب میشیغان في صفحة الغالف الخاصة بھذا اإلجراءبدائرة الخدمات المجت

، حیث یجب 1-إذا شعر موظف الشكاوى أن االدعاءات، إذا كانت مكتوبة، لن تشكل أي تظلم، على النحو المحدد في القسم أ . ب
لھا تقدیم شكوى   / الدعاء، یجوز لھ  إذا لم یوافق الشخص أو الكیان الذي قدم ا. علیھ أن یبلغ الشخص أو الكیان بھذا الرأي كتابًیا

 2 رسمیة وفقًا للخطوة 

إذا كانت االدعاءات ستشكل تظلم ما، یجب على موظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات  .ج
حدوث مخالفة  المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان إرسال اخطار كتابي إلى المتظلم ضده موضًحا أن الشخص أو الكیان قد زعم 

قد   5- ، أو منح أو عقد أو اتفاقیة أخرى ممولة وفقًا لبرنامج مدرج في القسم أ5-لنظام أو الئحة تحكم برنامًجا مدرًجا في القسم أ
إذا تم  . یجب أن یشیر اإلخطار إلى اسم وعنوان الشخص أو الجھة المشتكیة. أحتوي علي وصف وجیز لفترة المخالفة المزعومة

إذا كان مجلس التوظیف والتدریب الخاص . ، فیُعامل على أنھ تظلم رسمي(باستثناء البرید االلكتروني)  ء كتابةً تقدیم االدعا
بدائرة الخدمات المجتمعیة أو أشغال غرب میشیغان ھي الجھة المتظلم ضدھا، یرسل موظف الشكاوى لمجلس التوظیف  

شیغان اخطارا مكتوبًا إلى الرئیس التنفیذي لمجلس التوظیف  والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب می 
 . والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة

یجب على المدعى علیھ تقدیم رد كتابي على الشكوى غیر الرسمیة لكل من المتظلم أو الكیان ولموظف شكاوى مجلس التوظیف   .د
 . أیام عمل من تاریخ استالم االخطار 5والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان في غضون 

لھا تقدیم شكوى   / د المتظلم ضده، أو إذا لم یتم تقدیم رده، فیجوز لھ إذا كان الشخص أو الكیان المشتكي غیر راض عن ر .ه
 . 2رسمیة بموجب الخطوة 

 
 . التظلمات الرسمیة. 2الخطوة   .2

 
 : یكون لألطراف الحقوق واالمتیازات التالیة فیما یتعلق بالشكاوى الرسمیة المقدمة بموجب ھذا اإلجراء  .أ

i. ا الطلب كتابیًا إلى مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  یجب إرسال ھذ. الفرصة لسحب التظلم قبل الجلسة
 . ألشغال غرب میشیغان ولموظف الشكاوى وكل متظلم ضده، في أي وقت قبل الموعد المحدد للجلسة

ii. فرصة أن یمثلھا وكیل قانوني أو ممثل یختاره الطرف علي نفقتھ الخاصة . 
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iii.  تقدیم األدلة، بما في ذلك الشھود، واستجواب أي شاھد أو طرففرصة . 
یجب أن یكون التظلم الرسمي مكتوبًا وموقعًا من صاحب االلتماس ویوجھ إلى موظف الشكاوى التابع لمجلس   . تقدیم تظلم رسمي . ب

للمتظلم ضده، ویمكن تقدیمھ   التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان وإلى الرئیس اإلداري 
تعتبر التظلمات مقدمة عند تلقیھا من قبل كل من مجلس  . ال یجوز تقدیم شكوى رسمیة عن طریق البرید اإللكتروني.  بالبرید أو شخصیًا

یجب  .  التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان وموظف الشكاوى والرئیس اإلداري للمتظلم ضده
على كل من الرئیس اإلداري للمتظلم ضده وموظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  

 . ألشغال غرب میشیغان إبالغ الطرف اآلخر فور تقدیم التظلم إلیھ
 

 : ت التالیة، إلى أقصى حد ممكن، المعلوماالرسميیجب أن یتضمن التظلم  . محتویات التظلم الرسمي .ج
i.  وعنوان المتظلم) إن وجد( االسم الكامل ورقم الھاتف . 
ii.  ضدھم(االسم الكامل والعنوان ورقم الھاتف لكل متظلم ضده، أو معلومات أخرى تكفي لتحدید ھویة المتظلم ضده . ( 
iii.   المخالفات المزعومةبیان واضح وموجز للوقائع كما تم زعمھ، بما في ذلك التواریخ ذات الصلة، والتي تشكل . 
iv. أحكام أي نظام أساسي أو الئحة أو منحة أو عقد أو أي اتفاقیات أخرى یُزعم أنھ تم مخالفتھا . 
v. طلب االنتصاف . 

 . یجوز للمتظلم استخدام نموذج التظلم الرسمي الخاص بإجراءات التظلم الخاصة بنموذج التظلمات الرسمیة
 

 . تعاون المتظلم .د
i.  التظلم على جمیع المعلومات المذكورة أعاله، فیجب على موظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب   يإذا لم یحتو

الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان إرسال اخطار على الفور إلى الملتمس بواسطة البرید المعتمد، 
افیة المطلوبة، مع اإلشارة إلى الوقت والطریقة التي یتم بھا تقدیم  واستالم اإلرجاع المطلوب، مع اإلشارة إلى المعلومات اإلض

یجب أن یشیر اإلشعار أیًضا إلى أن عدم تقدیم مثل ھذه المعلومات في الوقت المحدد قد یؤدي  . ھذه المعلومات ھو أن تكون مزودة
ي معلومات إضافیة تم تلقیھا وفقًا  یجب على أشغال غرب میشیغان أن ترسل إلى المتظلم ضده نسخة من أ .  إلى رفض التظلم

یشكل استالم أشغال غرب میشیغان لمثل ھذه  . أیام عمل بعد استالم أشغال غرب میشیغان لھذه المعلومات 3لألخطار وذلك خالل 
 . المعلومات اإلضافیة تاریخ تقدیم التظلم ألغراض حساب الحدود الزمنیة في إجراء التظلم

 
ii. معلومات التي طلبھا موظف الشكاوى في الوقت المحدد، یجوز لموظف الشكوى أن یرفض الشكوى  إذا فشل المتظلم في تقدیم ال

 ". و"لعدم امتثالھ إلجراءات التظلم، كما ھو منصوص علیھ في البند الفرعي 
 

"  ب"علیھ في القسم باستثناء التظلمات التي تزعم حدوث احتیال أو نشاط إجرامي، وباستثناء ما ھو منصوص  . التوقیتات الزمنیة للتظلم .ه
یجب أن یكون التظلم  . من تاریخ وقوع الحادث المزعوم خالل عام واحد، حیث یجب تقدیم التظلم الرسمي "ھـ "، القسم "أ"، والمرفق  4

 الرسمي الذي لم یتم تقدیمھ خالل المدة المحددة، یتم تقدیمھ تلقائیًا 
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، وعلى موظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  میشیغانتم رفضھ من قبل أشغال غرب 
ألشغال غرب میشیغان إخطار المتظلم كتابةً، عبر البرید اإللكتروني المعتمد، بإرجاع اإلیصال المطلوب، إذا تم رفض التظلم باعتباره  

 . غیر مناسب
 

یجوز لموظف شكاوى مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال  عند استالم التظلم،  . الرفض الفوري .و
 : غرب میشیغان رفض التظلم، في وجھھ نظر حكمھ أنھ

i. فشل التظلم في ذكر المطالبة التي یمكن منح االنتصاف لھا؛ 

ii.  ل مخالفة لنظام اساسي أو الئحة  التظلم یفتقر إلى االستحقاق؛ أي، حتى لو كانت جمیع االدعاءات صحیحة، فإنھا لن تشك
 ؛ 5-، أو منحة أو عقدًا أو اتفاقیة أخرى ممولة وفقًا لبرنامج موصوف في القسم أ5-تحكم برنامًجا موضًحا في القسم أ

iii.   فشل التظلم في توضیح قضیة قابلة للتظلم؛ بمعنى أنھ فشل في توضیح مشكلة لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة
 عیة صالحیة اتخاذ قرار؛ أو الخدمات المجتم

iv. فشل المتظلم في االمتثال بھذا اإلجراء . 
أیام  10یجب أن یتم ھذا الرفض الفوري كتابةً إلى جمیع األطراف، عن طریق البرید اإللكتروني المعتمد، بإرجاع اإلیصال المطلوب في غضون 

یوًما من تقدیم التظلم، ویجب أن یتم   60تظلم لإلجراء في موعد ال یتجاوز بعد بعد تقدیم التظلم الرسمي، إال أنھ یجب أن یتم الرفض لعدم امتثال الم
 . والیة میشیغان  یجب إبالغ المتظلم الذي ال یوافق على الفصل التعسفي بإجراءات الطعن في . ذكر أسباب الفصل

 
خدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان  إذا لم یقم موظف شكاوى لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة ال  . اجتماع ما قبل الجلسة .ز

برفض التظلم وفقًا للمادة الفرعیة و، فیجب علیھ إرسال جمیع األطراف إشعاًرا مكتوبًا یشیر إلى المشكالت المعروضة في التظلم والتي 
ر إلى األطراف في  یرسل موظف الشكاوى ھذا اإلخطا.  ستكون موضوع الجلسة، إذا لم یتم تسویة التظلم في اجتماع ما قبل الجلسة

یجب أن تدرج أشغال غرب میشیغان أیًضا في اإلخطار أعاله إلى األطراف إخطاًرا بفرصة لعقد  . أیام بعد تقدیم التظلم  10غضون  
اجتماع لألطراف مع موظف الشكاوى التابع لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان،  

یجب أن یحدد  . یعقد االجتماع في موعد ال یتجاوز خمسة أیام بعد إرسال اإلخطار عن طریق البرید . ل مقبول للتظلمبغرض تحقیق ح 
تقوم أشغال غرب میشیغان بعمل سجل مكتوب لالجتماع یتألف من بیان بالقضایا التي تم النظر فیھا  .  اإلخطار وقت ومكان االجتماع

والطرف الذي تخلف عن الحضور في اجتماع جلسة ما قبل دون سبب  . السجل لكال الطرفینوالتصرف في كل قضیة، وتُقدم نسخة من  
وجیھ قد یُقید بالتقصیر من قبل من قبل موظف الشكاوى التابع ألشغال غرب میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص  

باإلضافة إلى  . إذا لم یتم حل التظلم یتلقى الطرفان وصفًا إلجراءات جلسة أشغال غرب میشیغان . ACSETبدائرة الخدمات المجتمعیة 
ذلك، إذا لم یتم حل التظلم في ھذا االجتماع، وإذا أمر مسؤول الجلسة بذلك فیقدم األطراف لموظف الشكاوى التابع ألشغال غرب  

وكل منھما اآلخر قائمة الشھود التي یخطط   ACSETخدمات المجتمعیة میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة ال
یمكن  . كل طرف فیھا، على التوالي، للمطالبة في الجلسة وتقدیم نسخ من أي وثائق یخطط ھذا الطرف لتقدیمھا كدلیل في ھذه الجلسة

ھذه  ) األطراف المقابلة(جلسة والطرف اآلخر  تقدیم ھذه المعلومات في ختام اجتماع ما قبل الجلسة، لكن ینبغي أن یستلم مسؤول ال
 . المعلومات في موعد ال یتجاوز ثالثة أیام عمل قبل الجلسة
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إذا تم تسویة التظلم في اجتماع ما قبل الجلسة، أو في أي وقت قبل الجلسة، یحول موظف الشكاوي التابع لألشغال غرب   . التسویة .ح
التسویة إلى صورة كتابیة، ویوقع جمیع   ACSETمیشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة 

تُحول فورا أي تسویة من ھذا القبیل إلى صورة كتابیة ویوقع علیھا الطرفین،  . إلى كل طرف األطراف، أو ممثلیھم، علیھا وتُقدم نسخة
 . یوًما من تقدیم التظلم 60أو ممثلیھم، في غضون 

 
تشمل أشغال غرب میشیغان أیًضا في اإلشعار أعاله إلى إشعار األطراف بفرصة لعقد اجتماع لألطراف مع موظف    . إخطار الجلسة . ط

بغرض تنفیذ   ACSETع ألشغال غرب میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة الشكاوى التاب
.  إذا أشار مسؤول الجلسة إلى ذلك سیصف اإلخطار قواعد اإلثبات التي سیستخدمھا مسؤول الجلسة في الجلسة.  قرار مقبول للتظلم

.  الجلسة، ویتم ذلك في موعد ال یتجاوز ثالثین یوًما من تاریخ تقدیم التظلم الرسمي أیام على األقل من موعد  10یُرسل اإلخطار قبل  
مسؤول   ACSETیزود موظف الشكاوى أشغال غرب میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  

أیام على األقل من  ) 10(لم الرسمي وذلك قبل عشرة  الجلسة بنسخة من إخطار الجلسة كما ھو موضح في ھذا القسم مع نسخة من التظ
 . الجلسة

 
ینبغي استالم أي بیان موقف  .  یجوز لكل ُمتظلّم ضده تقدیم بیان موقف یصف موقفھ فیما یتعلق بالقضایا الُمقدمھ في التظلم . بیان موقف .ي

لس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة  من ھذا القبیل من قبل مسؤول الجلسة و موظف الشكاوى أشغال غرب میشیغان الخاص بمج 
 . أیام عمل قبل التاریخ المحدد للجلسة 3والُمتظلّم في موعد ال یتجاوز   ACSETالخدمات المجتمعیة  

 
أو أشغال غرب میشیغان ُمتظلّم   ACSETإذا لم یكن مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  . تقریر المعلومات .ك

  ACSETف الشكاوى أشغال غرب میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ضده، یجوز ل موظ
إعداد تقریر مكتوب یصف نشاط البرنامج الُمدرج في التظلم، والنظام األساسي، واللوائح التي تحكم البرنامج، وأي معلومات أساسیة  

ال یتخذ مثل ھذا  . اعد ذلك مسؤول الجلسة في فھم القضایا التي یتناولھا التظلمأخرى حول نشاط البرنامج الذي یدركھ، حیث سیس
إذا كان  .  التقریر موقفا بشأن أي قضیة ُمقدمة في التظلم أو یقدم دلیال على أي مسألة متنازع علیھا حول حقیقة یتم البت فیھا في الجلسة

أو أشغال غرب میشیغان ُمتظلّم ضده ال یجوز لموظف    ACSETمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  
یستلم مسؤول الجلسة  .  الشكاوى إرسال مثل ھذا التقریر إلى مسؤول الجلسة ولكن قد یدرج مثل ھذه المعلومات األساسیة في بیان موقفھ

 . محدد للجلسةأیام عمل على األقل من التاریخ ال 3والُمتظلّم وكل ُمتظلّم ضده أي تقریر معلومات قبل  
 

 الجلسة . 3الخطوة   .3
 

یجوز لمسؤول الجلسة قید  . 2من الخطوة  -تتمتع جمیع األطراف بالحقوق في الجلسة كما ھو موضح في القسم أ . الجلسة والتقریر .أ
قدمة في  تحتفظ أشغال غرب میشیغان بسجل الجلسة وقائمة بجمیع الوثائق الم. االطراف الغائبة بالتقصیر وإصدار الحكم وفقًا لذلك

أو أشغال غرب میشیغان ُمتظلّم   ACSETفقط عندما یكون مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  .  الجلسة
ضده، یكون لمسؤول الجلسة سلطة استالم تقریر المعلومات كدلیل في الجلسة مراجعة بیانات الموقف، ومراجعة واتخاذ القرارات  

یقدم مسؤول الجلسة قرار مكتوب في ھذا  . صل في المسائل اإلجرائیة، واستجواب األطراف والشھود اآلخرینبشأن قبول األدلة، والف
الشأن إلى موظف الشكاوى التابع ألشغال غرب میشیغان الخاص بمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  

ACSET وللُمتظلّم، ولكل ُمتظلّم ضده ، . 
 

 : رار المكتوب على ما یلي یشتمل ھذا الق 
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i. ،تاریخ ووقت ومكان الجلسة 
ii.  ،أسماء األطراف وعناوینھم 
iii.  ،أسماء وعناوین جمیع الشھود الذین استدعاھم األطراف 
iv.  ،معلومات كافیة لتحدید جمیع األدلة المقدمة 
v.  إعادة تأكید القضایا المطروحة؛ 
vi.  تحید الحقائق؛ 
vii.  صلتھا بالحقائق؛تحلیل للقضایا من حیث 
viii. قرار یعالج كل قضیة؛ 
ix.  االنتصاف الممنوح یقتصر االنتصاف المتاح على ما یلي : 

 تعلیق أو إنھاء الدفع لمقدم الخدمة،  •
 حظر تعیین مشارك مع صاحب عمل انتھك أي شرط بموجب قانون أو الئحة تحكم البرنامج المعني بالشكوى،  •
لمستحقات المفقودة، وإعادة تأسیس الشروط واألحكام وصالحیات عند االقتضاء، إعادة الموظف، ودفع األجور وا  •

 و  الصلة؛التوظیف األخرى ذات 
 . حسب االقتضاء، انتصاف متكافئ آخر •

 
 و
 

x.   بما في ذلك اسم وعنوان الشخص الذي یجب إرسال  میشیغان والیة لدى إخطار الطرفین بحق وإجراءات تقدیم طعن ،
 . االستئناف إلیھ

 
یوًما من تاریخ   60توقیت القرار یُرسل قرار مسؤول الجلسة بالبرید، بالبرید المعتمد بعلم الوصول وذلك في موعد ال یتجاوز  . ب

إلى  إذا فشل مسؤول الجلسة في إصدار تقریر في غضون الوقت المحدد ھنا فیجوز للُمتظلّم التقدم بطلب . تقدیم التظلم الرسمي 
 . موضح أدناهكما ھو میشیغان   والیة

 
 میشیغان والیةأمام االستئناف  . 4الخطوة   .4

 
 میشیغان   والیةفي  یحق للطرف الُمتظلّم أن یطعن قرار مسؤول الجلسة   . الحق في االستئناف 

طریق البرید    عنكتابةً،  إذا فشل مسؤول الجلسة في تقدیم قرار مكتوب في غضون ذلك الوقت تُقدم ھذه الطعون  .تقدیم االستئناف  .ب
  60(أیام بعد تاریخ استحقاق القرار    10أیام بعد استالم قرار مسؤول الجلسة أو   10، في غضون طلب إیصال اإلرجاع المعتمد،

.  یتضمن االستئناف نفس المعلومات كما ھو مطلوب للتظلم الرسمي المبین في القسم جیجب أن ). یوًما بعد تقدیم التظلم الرسمي 
 . 2من الخطوة  



 إجراءات التظلم ! أشغال غرب میشیغان
 

 التظلم الرسمي 
 

 الُمتظلّم ضده الُمتظلّم 
 الذي تشكو ضده)  الشخص أو المنظمة(

 أسماؤھم   اسمك  

 عنوانھم   عنوانك 

 رقم الھاتف الخاص بھم  رقم الھاتف الخاص بك

 
 ) استخدم أوراق إضافیة إذا لزم األمر( بما في ذلك الحقائق والتواریخ ذات الصلة : أذكر تظلمك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مخالفتھا من قبل المتظلم ضدهقم باإلشارة إلي النظام األساسي أو اللوائح أو العقد أو المنحة التي تشعر إنھا تمت , إذا كنت تعرف
 
 
 

   : التاریخ 
 توقیع   
 
 

. بشراكتھا مع شبكة مركز الوظائف األمریكیةجھة موظفة على أساس تكافؤ الفرص وتعتز  / وتعتبر برنامج ACSETھیئة تابعة لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة  ! أشغال غرب میشیغان
   التفاصیل  من  لمزید واالتحادیة؛  الحكومیة التمویل صنادیق من  مدعومة   أشغال غرب میشیغان . بدعم من والیة میشیغان. مساعدة إضافیة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة  !تتوفر عون وخدمات

westmiworks.org/about/ .  :202/ 7/ 12روجعت
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  إقرارا باستالم
 إجراءات التظلم 

 
 . ***یرجى فصل ھذه الورقة ووضعھا في الملف الرئیسي للمشارك: مدرب مھني*** 

 
 
 

  إجراءات التظلم !  لقد تلقیت نسخة من أشغال غرب میشیغان
    

    :  اسم المشارك مكتوب
    

   : التاریخ   توقیع المشارك 
    

   : التاریخ   : توقیع المدرب المھني
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 ملحق أ

 . قانون االبتكار وفرص القوى العاملةتنطبق ھذه الصفحة على الشكاوى المقدمة بشأن برنامج 
 

 . اختیار اإلجراء
 

ي أو العقیدة،  یتم التعامل مع شكاوى التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو االنتماء السیاس . أ 
عند  .  38جیة الجزء من قانون مجلس العالقات الخار  29وحسب االقتضاء، المواطنة أو المشاركة في قانون االبتكار وفرص القوى العاملة بموجب المادة  

غال  استالم مثل ھذا التظلم أو معلومات عن ھذا التظلم، یتعین على موظف شكاوى مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألش 
 : غرب میشیغان 

 
ت تقدیم الشكاوى المتعلقة بتكافؤ الفرص أو  أخطر المظلم أن مثل ھذا التظلم قد یتم تقدیمھ إلى قانون االبتكار وفرص القوى العاملة، بموجب إجراءا .1

تظلم مقدمة إلى الوالیات المتحدة ویجب التقدیم إلي وزارة العمل على العنوان  . وزارة العمل. بمدیر مركز الحقوق المدنیة في الوالیات المتحدة
،  20210نستییوشن، شمال غربي واشنطن العاصمة جادة كون 200مدیرة ، مركز الحقوق اإلنسانیة، وزارة العمل بالوالیات المتحدة، : التالي

اإللكتروني    CRCقد یتم تقدیمھ إلكترونیًا، وفقًا لتوجیھاتك على موقع اختبار التكرار الدوري  أو؛ 20210.  4123الغرفة رقم 
 .www.dol.gov/crcعلى 

 
ا للمادة المظلم بأنھ إذا ادعى التظلم وجود التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، فیجوز للمظلم أیضاً أن یزعم في التظلم مخالفً  بلغ أ .2

 .  USC 2000d  42،رقم  1964السادسة من قانون الحقوق اإلنسانیة لعام 
 

 . تمییز المزعوم من الیوًما   180المظلم بأنھ یجب تقدیم التظلم في غضون   بلغ أ .3
 

ذلك، أو قد  یجوز ألي شخص یزعم مخالفة معاییر العمل تقدیم التظلم إلى إجراء تحكیم ملزم إذا كان اتفاق المفاوضة المشتركة یشمل األطراف ینص على  .ب 
التظلم بموجب إجراء التظلم ھذا وال یجوز لھ  یجب على الشخص الذي یختار التحكیم الملزم القیام بذلك بدالً من وقبل تقدیم  .  یقدم التظلم وفقًا لھذا اإلجراء

وفرص القوى  اختیار التحكیم الملزم للتظلم الذي تم تقدیمھ مسبقًا بموجب إجراء التظلم الخاص بأشغال غرب میشیغان أو أي إجراء تظلم قانون ابتكار 
 . العاملة آخر

 
ل تقدیم التظلم بموجب إجراء التظلم ھذا وال یجوز لھ اختیار التحكیم الملزم للتظلم  یجب على الشخص الذي یختار التحكیم الملزم القیام بذلك بدالً من وقب  . ج 

 . الذي تم تقدیمھ مسبقًا بموجب إجراء التظلم الخاص بشركة أشغال غرب میشیغان أو أي إجراء تظلم قانون ابتكار وفرص القوى العاملة آخر
 

بما في ذلك الفصل من العمل، مثل تخفیض ساعات العمل  ( أن أحد المشاركین قد تم فصلھ  یجوز ألي طرف تقدیم تظلم بموجب إجراء ھذا التظلم یزعم .د 
أي فرد آخر في  ) 1(، أو تم تعیینھ في منصب عندما یكون  )بما في ذلك مشارك آخر (موظف یعمل حالیًا  ) غیر اإلضافي أو األجور أو استحقاقات العمل 

أنھى صاحب العمل توظیف أي موظف عادي أو قلل من قوتھ العاملة بنیة ملء ھذا الشاغر  ) 2(لھا؛   حالة تحجیم من نفس الوظیفة أو أي وظیفة مماثلة 
مجلس العالقات   20انظر ص . (یتم إنشاء الوظیفة في إعالن ترویجي من شأنھ أن یخالف الفرص الترویجیة لألشخاص العاملین حالیًا) 3(بمشارك؛ أو  

 ) 683.270الخارجیة 
 

التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة مقدم التدریب الذي قام برنامج مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات  ُرفض مجلس   .ه 
مركز    المجتمعیة برفض تطبیقھ لتضمین برنامج تدریبي على مركز اتصال بوالیة میشیغان، أو الذي تم تحدید برنامجھ على أنھ غیر مؤھل للبقاء في

یجب تقدیم مثل ھذا . بوالیة میشیغان من قبل مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة، وذلك الستخدام إجراء التظلم  اتصال
یوم عمل من تاریخ اإلجراءات السلبیة من قبل ) 30(االستئناف لمجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة في غضون ثالثین 

 . توظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیةمجلس ال

http://www.dol.gov/crc
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 الملحق ب 
 . إصالح الرعایة االجتماعیةتنطبق ھذه الصفحة على الشكاوى المقدمة بشأن برنامج 

 )األمل. التدریب . المساءلة . برنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة والمشاركة(
 

 اختیار اإلجراء  
 

لسیاسي أو  یتم التعامل مع تظلم وجود  التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو االنتماء ا . أ 
رص القوى العاملة  العقیدة، وعند االقتضاء، یجب التعامل مع المواطنة أو المشاركة في البرنامج أو النشاط المدعوم مالیاً من قبل قانون االبتكار وف

ألغراض ھذه اللوائح، فإن برنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة أو برنامج  . 38مجلس العالقات الخارجیة الجزء    29بموجب المادة 
مدعومة مالیاً من قبل   ھي أنشطة ) برنامج التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة االضافي لیس ولكن ( المشاركة والمساءلة والتدریب واألمل 
عند استالم مثل ھذا التظلم أو معلومات عن ھذا التظلم، یتعین على موظف شكاوى مجلس التوظیف  .  بقانون االبتكار وفرص القوى العاملة 

 : والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة ألشغال غرب میشیغان 
 

شغال غرب میشیغان، بموجب إجراءات تقدیم الشكاوى المتعلقة بتكافؤ الفرص ، أو مع مدیر  المظلم بأن مثل ھذا التظلم قد یتم تقدیمھ إلى أ  بلغ أ .1
تظلم مقدمة إلى الوالیات المتحدة ویجب التقدیم إلي وزارة العمل على العنوان  . وزارة العمل. مركز الحقوق اإلنسانیة في الوالیات المتحدة

واشنطن العاصمة ,  جادة كوننستییوشن، شمال غربي 200لعمل بالوالیات المتحدة، مدیرة ، مركز الحقوق اإلنسانیة، وزارة ا: التالي
اإللكتروني    CRCقد یتم تقدیمھ إلكترونیًا، وفقًا لتوجیھاتك على موقع اختبار التكرار الدوري  أو؛ 20210.  4123، الغرفة رقم 20210

 .  http://www.dol.gov/crcwww.dol.gov/crcعلى
 

برنامج وبرنامج التوظیف والتدریب علي إذا كان ذلك مناسبًا، یرجى إخطار مقدم الشكوى بأنھ یجب تقدیم التظلم الذي یزعم وجود التمییز في  .2
  1400وزارة الزراعة، مكتب مساعد الوزیر للحقوق اإلنسانیة، : على المستوى الفیدرالي على العنوان التالي  المساعدات الغذائیة اإلضافي

 SW, Washington, D.C  .20250-9410. ع االستقالل جنوب غربشار
 

للمادة  المظلم أنھ إذا ادعى التظلم وجود التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي، فیجوز للمقدم أیضاً أن یزعم في التظلم مخالفًا بلغ أ .3
 . )USC 2000(d  42، رقم  1964السادسة من قانون الحقوق اإلنسانیة لعام 

 
 . من التمییز المزعوم یوًما   180المظلم بأنھ یجب تقدیم التظلم في غضون   بلغ أ .4

 
لیس لدى مجلس التوظیف والتدریب الخاص بدائرة الخدمات المجتمعیة اختصاص، من خالل ھذا اإلجراء، على التظلمات فیما یتعلق برنامج   .ب 

والمساءلة والتدریب واألمل التي تتضمن أھلیة البرنامج أو اإلعفاءات أو  التوظیف والتدریب علي المساعدات الغذائیة أو برنامج المشاركة 
سیقوم موظف الشكاوى بتوجیھ األشخاص الذین لدیھم مثل  . التأجیالت أو أسئلة حول ما إذا كان لدى المظلم سبب وجیھ لعدم االمتثال أو العقوبات

في میشیغان، أو فیما یتعلق بالمسائل المتعلقة بالسبب الجید لعدم االمتثال في برنامج   ھذه التظلمات إلى ملفھم لدى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة
 . المشاركة والمساءلة والتدریب واألمل، وعملیة إعادة االشتراك في برنامج المشاركة والمساءلة والتدریب واألمل وإعادة الفرز

 
عندما یكون  ) 1( عم أن متلقي الئحة المساعدة المؤقتة لألسر قد تم وضعھ في وضع یجوز ألي طرف مھتم تقدیم التظلم بموجب إجراء التظلم ھذا یز  . ج 

إذا كان صاحب العمل قد أنھى توظیف أي موظف عادي أو تسبب  )  2( أي فرد آخر في حالة التحجیم من نفس الوظیفة أو أي وظیفة مماثلة لھا أو 
تة  في خفض غیر طوعي في قوتھ العاملة من أجل ملء الوظیفة الشاغرة التي تم إنشاؤھا بمساعدة شخص بالغ یتلقى مساعدة الئحة المساعدة المؤق

 . 261.70مجلس العالقات الخارجیة    45انظر ص  .  لألسر 
 

http://www.dol.gov/crc
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