
 

 طریقه شکایت

 پیگیری و برسی

بعیضی در را که دارد بدون هیچ ت تمام سعی خود را میکند  که سرویس هایی JFFSسازمان 

ری یگ پیرا  این مرکز بدین طریق شکایات در رابطه با تبعیضاختیار مردم قرار بدهد. 

 میکند.

لحاظ رنگ ، نژاد  و ملیت ، قرار گرفته ،میتواند  از هر کسی که موردهر گونه  تبعیضی

 بود . خواهند ی تبعیض  هر نوعاز شکایتی نوشته و به این سازمان بدهد که باعث جلوگری 

شتر وقت نیست مگر ید از روزی که این اتفاق افتاده بعروزب ۱۸۰برآی ارائه این شکایت تا 

شما را تشویق  JFFS  باالتر مهلت بیشتری  داده شده باشد . سازمان  مقامات از  این که

میکند  که شکایات خود را با این سازمان درمیان گذاشته در صورت ناراضی بودن از 

 . خوهد بود  برده.نتیجه نهایی با وزارت راه و ترابری نتیجه متوانید به مقامات باالتر 

 میتوانید به مقامات ذیل ارسال نمایید : شکایت امضاء شده  خود را

 

 Andrew Breslow, CFO 

Jewish Federation & Family Services, 

Orange County,  

1 Federation Way, Suite 210 

Irvine, CA  92603 

  

 Federal Transit Administration 

Office of Civil Rights 

Title VI Program Coordinator 

East Building, 5
th

 Floor-TCR 

1200 New Jersey Avenue, SE 

Washington, DC 20590 

 

 Federal Transit Administration Region IX 

Civil Rights Officer 

201 Mission Street, Suite 1650 

San Francisco, CA 94105-1839 

 یسید . در شکایت کد حتما تاریخی که این تبعیض اتفاق افتاده را بنو

طرف مورد نظر را نامه خود اتفاقی را که افتاده را نوشته ،مشخصات کامل  در شکایت

ت باشد و شخصی که  شما از او شکای رنگ ، نژاد  و ملیت بنویسید . شکایت باید در مورد 

 باشد .  JFFSمیکنید باید مربوط به برنامه های سازمان 



 

از شما میخواهند که شفاهی جواب ت احتماال اگر به دالیلی نوشتن شکایت کتبی مقدورنیس
بدهید ، در مورد لزوم مترجم در اختیار شما میگذارند . تمام مدارد باید  امضای شاکی را 

 داشته باشد . شما میتوانید از طرق ایمیل یا تلفن با این سازمان تماس بگیرید :
JewishOC.org/FamilyServices 

 و یا 
(949)435-3460 

   

  . دریافت میکنند   ه رسید شکایت خود را روز ۱۰
 

تاشکای پیگیری   

 پی گیری شکایات به ترتیب زیر خواهد بود 

. تاریخی که شکایت به این سازمان رسیده ۱  

. تاریخی که رسید شکایت به شاکی رسیده۲  

. محتوا۳  

. نوع شکایت ۴  

خالصه ایی از اتهام . ۵  

. در کدام برنامه اتفاق افتاده ۶  

وضعیت شکایت. ۷  

. آیا شکایت برسی شده یا خیر۸  

. اقدامی شده ۹  

. نتیجه به شاکی فرستاده شده ۱۰  

 

 

  



 

JFFS    میکن  د  مگ  ر اینک  ه ، ش  کایات ب  ی اهمی  ت ب  وده و ش  روع  خ  ود   ات تحقیق

ی   ا ش   اکی ش   کایات خ   ود را را ط   ول تحی   ق پ   س بگی   رد . و ی   ا اینک   ه ی     س   ازمان 

 دیگر پیگیر این شکایت شده.

 از شاکی  اطالعات بیشترکسب  

روز  ۱۵ت    ا  اگ   ر ش   اکی اطالع   ات ب    ه ان   دازه ک   افی در اختی    ار س   ازمان نگ   ذرد 

روز  ۶۰.ش     اکی از روزه درخواس     تتقاض     ای اطالع     ات بیش     تر ک     رد   میت     وان

را در م    دت زم    ان تعی    ین  اطالع    اتمهل    ت دارد ک    ه ج    واب بده    د . اگ    ر ش    اکی 

 ین میرود . خود از بگذارد ، شکآیت  خود بدر اختیار نشده 

JFFS  ۹۰  روزه تحقیق   ات را تم   ام ک  رده ،اگ   ر احتی   اش ب   ه تحقق   ات بیش   تری هس   ت

 خوهد بود، به اطالع شاکی رسانده و در آخر نتیجه تحقیق به این صورت

و مق    ررات دول    ت، ف    درال، و  خالص    ه ای    ن ش    کایت ش    امل بیانی    ه ای از ق    وانین

 محلی خواهد بود. 

ای   ن بیانی   ه ش   امل لیس   ت کس   انی ک   ه در تحق   ق تم   اس و مص   احبه ش   ده ان   د و نتیج   ه 

 شاکی فرستاده میشود . بهسر بسته تحقیق میباشد . این نامه 

 

Timeline Requirements: 

 Signed complaint filed with the:      180 days 

           Human Resource Department   

 Jewish Federation & Family Services, Orange County  

written acknowledgement from date of receipt      10 days 

 Begin investigation          15 days 

 Request for additional information  from complainant(s)                 15 days 

 Submit additional information        60 days 

 Complete investigation          90 days 

 

 مدارک :  ینگهدار

 

JFFS   س    ال  از ت    ارن ش    کایت نگ    ه می    دارد. ش    اکی در  ۷م    دارک را ب    رای

 صورت تمایل میتواند این مدارک را بررسی کند .



 

          

  

  

 

 


