
 هیئةهیئة النقلالنقل اإلقلیمیةاإلقلیمیة لجنوبلجنوب شرقشرق میشیغانمیشیغان

 القسمالقسم السادسالسادس: إجراءاتإجراءات الشكاوىالشكاوى
 

 تطبق هیئة النقل اإلقلیمیة القسم السادس الخاص بإجراءات الشكاوى، والذي یوضح إجراءات التعامل الداخلي مع شكاوى القسم السادس
 ویتوافق مع التوجیهات الواردة في الفصل السابع من تعمیم إدارة النقل االتحادي رقم  4702-1أ المؤرخ 13 مایو 2007. إذا اعتقد أحد
 األشخاص أن البرامج الُممولة اتحادًیا التابعة لهیئة النقل اإلقلیمیة قد خالفت حقوق االنسان الخاصة بها بسبب العرق أو اللون أو األصل

 الوطني، یمكنه تقدیم شكوى خطیة باتباع اإلجراء الموضح أدناه:

 التقدیم:

 یجوز ألي شخص أو فئة معینة من األشخاص ترى أنها تتعرض للتمییز أو االنتقام الذي تمنعه هیئات حقوق اإلنسان بسبب العرق و اللون أو
 الجنس أو السن أو األصل الوطني أو اإلعاقة یجوز لها أن تقدم شكوى خطیة بذلك إلى منسق برنامج القسم السادس لدى هیئة النقل اإلقلیمیة.

 یجب تقدیم شكوى رسمیة خالل 180 یوًما تقویمًیا بالواقعة المزعومة أو من تاریخ معرفة الشاكي لواقعة التمییز المزعومة.  یجب أن
 تستوفي الشكوى الشروط التالیة :

 یجب أن تكون الشكاوى في صورة خطیة وُموقعة من جانب الشاكي.-

 یجب أن تتضمن الشكاوى تاریخ أفعال التمییز المزعومة (تاریخ معرفة الشاكي بواقعة التمییز المزعومة أو تاریخ توقف هذا-
 التصرف أو أحدث واقعة لهذا التصرف.

  یجب أن تقدم الشكوى وصًفا ُمفصًال للمشكالت، یتضمن أسماء األفراد الذین ُیعتقد بأنهم أطراف في التصرف الُمقدم شكوى ضده-
 ومسمیاتهم الوظیفیة وعناوینهم.

یجب ملء الشكوى في نموذج شكاوى هیئة النقل اإلقلیمیة، والذي تم إرفاقه في الملحق "أ" وعلى موقع هیئة النقل اإلقلیمیة (-
.(www.rtamichigan.org 

 یجب إرسال الشكاوى الموقعة إلى:

 منسق القسم السادس
 هیئة النقل اإلقلیمیة لجنوب شرق میشیغان

 1001 وودوارد أفینیو، جناح 1400،
MI 48226 ،دیترویت 

 
 مالحظة: في حالة تلقي شكوى وفق القسم السادس بشأن عقد یتعلق بوزارة النقل بمیشیغان ضد هیئة النقل اإلقلیمیة، تكون وزارة النقل

 بمیشیغان الجهة المسؤولة عن التحقیق في الشكوى. عند تلقي شكوى مرفوعة ضد هیئة النقل اإلقلیمیة، سیتم إرسال الشكوى وأي معلومات
 ذات صلة إلى وزارة النقل بمیشیغان، مكتب برامج حقوق اإلنسان .

 االستالم والقبول:

  عند استالم الشكوى، سوف یقوم منسق برنامج القسم السادس بتحدید االختصاص القضائي والحاجة إلى معلومات إضافیة.

  وحتى یتم قبول الشكوى، یجب أن تستوفي الشكوى المعاییر التالیة:

 یجب تقدیم الشكوى خالل 180 یوًما تقویمًیا بالواقعة المزعومة أو من تاریخ معرفة الشاكي لواقعة التمییز المزعومة.-

  یجب أن یتضمن االدعاء سبب مشمول مثل العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو األصل الوطني أو اإلعاقة.-

 یجب أن یتضمن االدعاء برنامًجا أو نشاًطا یحظى بدعم مالي اتحادي.-

 رفض الشكوى:

http://www.rtamichigan.org/


 یمكن التوصیة برفض الشكوى لألسباب التالیة:

 إذا طلب الشاكي سحب الشكوى.-

 إذا لم ُیِجب على األسئلة المتكررة التي ُتطرح لغرض الحصول على معلومات إضافیة مطلوبة لمعالجة الشكوى.-

 إذا تعذر تحدید مكان الشاكي بعد إجراء المحاوالت المطلوبة لالتصال به.-

 التحقیق في الشكاوى:

 عند تلقي شكوى، یعین المدیر التنفیذي لهیئة النقل اإلقلیمیة أو من ینوب عنه واحد أو أكثر من الموظفین، حسب االقتضاء، من أجل تقییم
 الشكوى والتحقیق بشأنها وذلك بالتشاور مع المستشار القانوني لهیئة النقل اإلقلیمیة.   یلتقي الشاكي عند الضرورة مع الموظفین من أجل

 توضیح شكواه بمزید من التفصیل. یكمل الموظفون مراجعتهم في موعد أقصاه 60 یوًما تقویمًیا من تاریخ استالم الشكوى.  إذا كانت هناك
 حاجة إلى المزید من الوقت، یقوم المدیر التنفیذي أو من ینوب عنه بإخطار الشاكي باإلطار الزمني التقدیري إلتمام عملیة المراجعة. عند

 االنتهاء من المراجعة، یقدم الموظفون توصیة بشأن موضوع الشكوى وما إذا كانت هناك إجراءات تصحیحیة متاحة لتوفیر ُسبل االنصاف
 أم ال. إذا وافق المدیر التنفیذي أو من ینوب عنه على المراجعة، فسوف یصدر رًدا خطًیا إلى الشاكي بذلك.

  االستئنافات:

 إذا خلصت إدارة النقل االتحادیة إلى أن المشتكى ضده ممتثل للقوانین/ اللوائح واعترض الشاكي على ذلك، یجوز للشاكي، إذا لم یكن راضًیا
  عن الحكم، أن یرفع دعوى في المحكمة اإلقلیمیة األمریكیة المعنیة.

 تقدیم الشكوى إلى إدارة النقل االتحادیة

 إذا لم یرضى الشاكي عن القرار الصادر بشأن الشكوى، یجوز له تقدیم شكوى خطیة خالل 60 یوًما من تاریخ وقوع التمییز المزعوم إلى
 إدارة النقل االتحادیة إلجراء المزید من التحقیقات بشأن الشكوى وذلك على العنوان التالي:

 مكتب الحقوق المدنیة بإدارة النقل االتحادیة
 1200 منطقة نیوجیرسي إس إي

  واشنطن، دي سي 20590
 

 

<Needs to be translated into:    Arabic, Korean, Mandarin, and Spanish> 

 


