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ભદેભાવ નહીં કરવા અગં ેનીતિ તનવદેન [Nondiscrimination Statement of Policy] 

 

રાજ્ય અને ફેડરલ નાગરરક કાયદાઓન ં પાલન કરિા, સાન્ટા ક્લેરા વૅલી પરરવહન એજન્સી [Santa Clara Valley Transportation Agency] (VTA) 

ખાિરી કર ેછે ક ેકોઈપણ વ્યતક્િન ેવણણ, રંગ, ધર્ણ, રાષ્ટ્રીય ર્ૂળ, વંશીય સર્ૂહની ઓળખ, ધર્ણ, ઉંર્ર, અસર્ર્ણિા, જાિી, જાિીય અતભર્ ખિા, ક ેઆન વંતશક 

ર્ાતહિીના આધારે VTA દ્વારા પૂરા પડાિા િર્ાર્ કાયણક્રર્ો, સેવાઓ ક ેપ્રવૃતિઓર્ાં ભાગ લેિાં બાકાિ રાખવાર્ા ંનહીં આવે, ક ેિેના લાભો ક ેસેવાઓ 

નકારવાર્ા ંનહીં આવે, ક ેઅન્યર્ા િેની સાર્ે િેર્ાં ભેદભાવ કરવાર્ા ંનહીં આવે.  

 

અસર્ર્ણિા ધરાવિા અર્રેરકનો ર્ાટનેા અતધતનયર્ [Americans with Disabilities Act] હઠેળ નોરટસ  

સાન્ટા ક્લરેા વલૅી પરરવહન એજન્સી [Santa Clara Valley Transportation Agency] 

 

અસર્ર્ણિા ધરાવિા અર્ેરરકનો ર્ાટેના 1990ના અતધતનયર્ [Americans with Disabilities Act] (“ADA”)ની જરૂરરયાિો અન સાર, સાન્ટા ક્લેરા વૅલી 

પરરવહન એજન્સી [Santa Clara Valley Transportation Agency](VTA) િેની સેવાઓ, કાયણક્રર્ો ક ેપ્રવૃતિઓર્ાં અસર્ર્ણિા ધરાવિી પાત્ર 

વ્યતક્િઓ સાર્ ેઅસર્ર્ણિાના આધારે ભેદભાવ નહીં કર.ે  

 

રોજગાર: VTA િેની કાર્ ેરાખવાની ક ેરોજગારની પ્રણાતલકાઓર્ાં અસર્ર્ણિાના આધારે ભેદભાવ નર્ી કરિા અને િે ય એસના સર્ાન રોજગારી િક કતર્શન 

[U.S. Equal Employment Opportunity Commission] દ્વારા અર્લર્ાં ર્ કાયાની જાહેરાિ કરેલા િર્ાર્ તવતનયર્ોન  ંપાલન કરે છે.  

 

અસરકારક સંદશેાવ્યવહાર: તવનંિી કરવાર્ી સાર્ાન્યપણે VTA અસર્ર્ણિા ધરાવિી પાત્ર વ્યતક્િઓ ર્ાટે અસરકારક સંદેશાવ્યવહાર િરફ દોરિા યોગ્ય સહાયક 

સાધનો અને સેવાઓ પૂરી પાડ ેછે, જેર્ાં સાંકેતિક ભાષાર્ા ંતનપ ણ પાત્ર દ ભાતષયાઓ, બે્રઇલર્ાં દસ્િાવેજો, અને વાચા, શ્રવણ ક ેદૃતિની ક્ષતિઓ ધરાવિા લોકો 

ર્ાટ ેર્ાતહિી અને સંદેશાવ્યવહાર સ લભ બનાવવાની અન્ય રીિોનો સર્ાવેશ ર્ાય છે, જેર્ી િેઓ VTAના કાયણક્રર્ો, સેવાઓ અને પ્રવૃતિઓર્ાં સર્ાન રીિ ે

ભાગ લઈ શકે.  

 

નીતિઓ અન ેકાયણપદ્ધતિઓર્ા ંફરેફાર: VTA એ વાિની ખાિરી કરવા ર્ાટ ેનીતિઓ અને કાયણક્રર્ોર્ા ંિર્ાર્ િકણસંગિ ફરેફારો કરશે ક ેઅસર્ર્ણિા ધરાવિા 

લોકોને િેના િર્ાર્ કાયણક્રર્ો, સેવાઓ અને પ્રવૃતિઓ ર્ાણવાની સર્ાન િક ર્ળે. ઉદાહરણ િરીક,ે સેવા આપનારા પ્રાણીઓ રાખનારી વ્યતક્િઓને VTAના 

વાહનો, ટ્રાતન્િટ સ તવધાઓ અને વહીવટી કચેરીઓર્ાં આવકારવાર્ા ંઆવે છે ક ેજ્યાર ેપાળિ  પ્રાણીઓને સાર્ાન્યપણ ેર્નાઈ હોય છે.  

VTAના કાયણક્રર્, સેવા ક ેપ્રવૃતિર્ા ંભાગ લેવા અસરકારક સંદેશાવ્યવહાર ર્ાટ ેગૌણ સહાયક સાધન ક ેસેવા, અર્વા નીતિઓ ક ેકાયણપદ્ધતિઓર્ાં ફેરફારની જરૂર 

હોય િેવી કોઈપણ વ્યતક્િએ નીચેનાનો સંપકણ કરવો જોઈએ: 

ADA કોર્ડણનેટર (ADA Coordinator) 

તવતવધિા અને સર્ાવેશ કચેરી [Office of Diversity and Inclusion] 

Santa Clara Valley Transportation Authority 

3331 North First Street, B1 

San Jose, CA 95134 

(408) 321-2300 

www.vta.org 

mailto:XXXXXXX@vta.org
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કૃપા કરીન ેADA કોર્ડણનેટર (ADA Coordinator) નો શક્ય એટલા જલદી સંપકણ કરો પરંિ  અન સૂતચિ કાયણક્રર્ પહેલાં 72 કલાકની અંદર.  

ADA અન સાર VTA ર્ાટ ેએવી કોઈ કાયણવાહી કરવી જરૂરી નર્ી ક ેજે ર્ૂળભૂિ રીિ ેિેના કાયણક્રર્ો ક ેસેવાઓના પ્રકારને બદલે, અર્વા અન તચિ નાણાકીય કે 

વહીવટી બોજ લાદ.ે  

VTAનો કાયણક્રર્, સેવા ક ેપ્રવૃતિ અસર્ર્ણિા ધરાવિી વ્યતક્િઓ ર્ાટે સ લભ નર્ી િેવી ફરરયાદો VTAના ADA કોર્ડણનેટર (ADA Coordinator) ન ેર્ોકલવી 

જોઈએ (સંપકણ ર્ાતહિી ઉપર આપેલ છે).  

VTA ગૌણ સહાયક સાધનો/સેવાઓ પૂરી પાડવાના, જેર્ ક ેએવા સ્ર્ળોર્ી વસ્િ ઓ પાછી લાવવી ક ેજે જાહેર જનિા ર્ાટ ેખ લ્લા હોય પણ વ્હીલચેરનો 

ઉપયોગ કરિી વ્યતક્િઓ ર્ાટે સ લભ નર્ી હોિા, અર્વા નીતિર્ા ંિકણસંગિ ફેરફારો કરવાના ખચણને આવરી લેવા ર્ાટે અસર્ર્ણિા ધરાવિી અર્ ક વ્યતક્િ ક ે

અસર્ર્ણિા ધરાવિી વ્યતક્િઓના કોઈ સર્ૂહ પર સરચાજણ  નહીં લગાવ.ે 


