بیانیه عدم تبعیض در سیاست ها ()Nondiscrimination Statement of Policy
در پیروی از قوانین حقوق شهروندی فدرالی و دولتی ،آژانس حمل و نقل سانتا کالرا ( Santa Clara Valley Transportation
) )Agency (VTAتضمین میکند که هیچ شهروندی به علت نژاد ،مذهب ،ملیت ،گرایش های قومی گروه ،سن ،معلولیت ،جنسیت،
گرایش جنسی ،و یا اطالعات ژنتیک نسبت به مشارکت در ،یا محرومیت از مزایای خدمات ،یا به هر شکل دیگر در تمام برنامه ها،
خدمات یا فعالیت های تحت نظارت  VTAمورد تبعیض قرار نگیرد.

اطالعیه تحت قانون معلولین آمریکایی ( )Notice under the Americans with Disabilities Act
آژانس حمل و نقل سانتا کالرا ولی ()Santa Clara Valley Transportation Agency
طبق الزامات مصوبه سال  1990معلولین آمریکایی ((” ،)Americans with Disabilities Act of 1990 )“ADAآژانس حمل و نقل
سانتا کالرا ولی ( ) ،)Santa Clara Valley Transportation Agency (VTAعلیه افراد معلول واجد شرایط به علت معلولیت آن ها
در خدمات ،برنامه ها و فعالیت هایش ،تبعیضی اعمال نمیکند.
استخدام VTA :در اشتغال و استخدام تبعیضی برای معلولیت قائل نیست و از مقررات کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال ایاالت متحده
( )U.S. Equal Employment Opportunity Commissionپیروی می کند.
اتبادل موثر اطالعات VTA :عموماً ،بنا به در خواست به ارائه کمک و خدمات مناسب جهت تسهیل تبادل موثر اطالعات برای افراد
معلول واجد شرایط می پردازد تا آن ها نیز به صورتی برابر از برنامه ها ،خدمات و فعالیت های  VTAاستفاده کنند ،از جمله فراهم
کردن مترجمان زبان اشاره ،نوشته ها به زبان بریل و دیگر شیوه هایی که از طریق آن ها افرادی که اختالالت شنوایی ،بینایی و
گفتاری دارند قادر به برقراری ارتباط می شوند.
اصالح سیاستها و رویه ها :در راستای اطمینان از بهره مندی برابر معلولین از فرصت شرکت در تمام برنامه ها ،خدمات و فعالیت
ها VTA ،در برنامه ها و سیاست هایش اصالحات معقولی ایجاد خواهد کرد .مثالً ،حتی زمانیکه به همراه داشتن حیوانات خانگی به
طور کل ممنوع است ،افرادی که حیواناتی را برای کمک به خود همراه دارند  ،اجازه استفاده از وسایل نقلیه  ،VTAامکانات ترانزیت
و دفاتر اجرایی را دارند.
هر کس که نیاز به کمک و خدمات اضافی برای ارتباط موثر ،یا اصالح سیاست ها ،رویه ها یا مشارکت در برنامه ،خدمات یا
فعالیتی در  VTAرا دارد باید از این اطالعات تماس استفاده کند:
ADA Coordinator
Office of Diversity and Inclusion
3331 North First Street, B1
San Jose, CA 95134
(408) 321-2300
www.vta.org
لطفا ً در اسرع وقت با مسئول هماهنگی  ،)ADA Coordinator ( ADAتماس بگیرید اما نه دیرتر از  72ساعت قبل از زمان مقرر
برنامه.
بر اساس مصوبه  VTA،ADAملزم به انجام اقداماتی که موجب تغییری اساسی در ماهیت برنامه ها یا خدمات آن شود ،و یا موجب
تحمیل هزینه اضافی یا مسئولیت اجرایی بر آن شود ،نیست.
شکایات مرتبط با در دسترس نبودن برنامه ،خدمات یا فعالیتهایی برای افراد معلول باید به مسئول هماهنگی VTA’s ( VTA’s ADA
 )ADA Coordinatorارجاع داده شود (اطالعات تماس در باال ارائه شده است).
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 VTAدر قبال خدمات/کمک های اضافی یا اصالحات معقول ،هزینه ای اضافی از یک فرد معلول یا گروهی از معلولین دریافت
نخواهد کرد ،مثل بارگیری وسایل از مکان هایی که در دسترس عموم قرار دارد اما برای افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می
کنند میسر نیست.
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