رشكة  GRTCلنظم النقل

األمريك لذوي اإلعاقة
إجراءات التظلم بموجب القانون
ي
ُوضعت إجراءات التظلم هذه لتلبية ر
األمريك لذوي اإلعاقة
اشتاطات القانون
ي
ز
ز
التميت عىل
لسنة  .)ADA( 1990يمكن ألي شخص يرغب يف تقديم شكوى بدعوى

والتامج أو الفوائد بواسطة رشكة  GRTCلنظام النقل
أساس اإلعاقة فيما يتعلق بتقديم الخدمات واألنشطة ر
ز
ز
التميت عىل أساس اإلعاقة.
بموظف رشكة  GRTCالشكاوى المتعلقة بالعمالة من ناحية
(" .)"GRTCتنظم السياسة الخاصة
ي
ز
ز
التميت المزعوم ،مثل
ينبغ أن تكون الشكوى مكتوبة وأن تتضمن معلومات عن
ي
ز
التميت
اسم صاحب الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه ،باإلضافة إىل واقعة
المزعومة وتاريخها ر
وشحها .وسوف تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة بناء عىل طلبهم؛ وسائل بديلة لتقديم الشكاوى مثل المقابالت الشخصية أو
تسجيل الشكوى بالصوت.
ز
ز
ز
ينبغ أن يقدم صاحب الشكوى أو من يفوضه الشكوى يف أقرب وقت ممكن يف موعد
ي
ً
ال يتجاوز  60يوما ميالدي بعد وقوع االنتهاك المزعوم إىل:
Angela Allah
ADA Coordinator
GRTC Transit System
East Belt Boulevard 301
Richmond, VA 23224
( TTY/TDDللصم أو ضعاف السمع)،
 1-800-828-1120أو 711
ً
ز
ر
تلف الشكوى ،ستجتمع "أنجيال أليشا" أو من تكلفه مع
ي
وف غضون  15يوما من ي
ً
 .ز
صاحب الشكوى لمناقشة الشكوى والحلول الممكنة يف غضون  15يوما من
ً
االجتماع  ،سوف ترد أنجيال أليشا أو من ينوب عنها كتابة ،أيهما أنسب
ز
ر
صوت .سوف ر
يشح الرد
يط
يف شكل يسهل عىل صاحب الشكوى الحصول عليه مثل رشيط الطباعة كبت الحجم أوبواسطة طريقة برايل أو رش ٍ
ي
موقف رشكة
ً
ً
 GRTCويقدم خيارات لحل الشكوى حال موضوعيا.
ً
ً
ً
إذا لم يكن رد رشكة  GRTCكافيا لحل قضية صاحب الشكوى حال ُمرضيا،
ً
ز
ر
تلف الرد من رشكة
يجوز
للشاك أو من ينوب عنه استئناف القرار يف غضون  15يوما بعد ي
ي
 GRTCلنظام النقل أو من ينوب عنها.
ً
ز
ر
تلف الشكوى،
ي
وف غضون  15يوما من ي
ً
ز
ستجتمع رشكة  GRTCأو من تفوضه مع صاحب الشكوى لمناقشة الشكوى والحلول الممكنة .يف غضون  15يوما
ً
ً
بعد االجتماع ،ر
ستد رشكة  GRTCلنظام النقل أو من ينوب عنها ردا كتابيا ،أيهما
النهات بشأن الشكوى.
أنسب بشكل يناسب صاحب الشكوى بالقرار
ي
ُ
الت تلقتها "أنجيال أليشا" أو من ينوب عنها وااللتماسات المقدمة ر
ر
لشكة  GRTCلنظام النقل أو
ستحفظ جميع الشكاوى المكتوبة ي
ز
المكتبي لدى رشكة  GRTCلثالث
من ينوب عنها والردود من هذين
سنوات عىل األقل.

