ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਥਨ (Nondiscrimination Statement of Policy)
ਪ੍ਾਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਸਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਨਾਰਸਗਕ ਅਸਿਕਾਰ) ਕਾਨੰਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਲਣ ਸਵੱਚ, ਸੈਂਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ
(Santa Clara Valley Transportation Agency) (VTA) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਿਰਮ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਨੈ ਸਤਕ ਸਮਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਿਰਮ, ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ, ਸਲੰਗ, ਸਲੰਗਕ ਰਪਾਾਂਤਰ, ਜਾਾਂ ਆਣਵੰਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰਾਾਂ ਉੱਤੇ VTA
ਦੁ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਸਦਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਨਨ
ੰ (Americans with Disabilities Act) ਤਸਹਤ ਨੋ ਸਟਸ
ਸੈਂਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (Santa Clara Valley Transportation Agency)
1990 ਦੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰਨ (Americans with Disabilities Act) (“ADA”) ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਸੈਂਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (Santa Clara Valley Transportation Agency) (VTA) ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ,
ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ: VTA ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਸਵੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਯ.ਐਸ. ਦੇ
ਈਕਸਵਲ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਪਰਸਚਊਸਨਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨ (Equal Employment Opportunity Commission) ਦੁ ਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ: VTA ਸਾਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ, ਿੁ ਕਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਹ VTA ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਪਾਤਰ ਸਾਈਨ ਲੈਂ ਗਵੇਜ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ (ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੰ ਇਸ਼ਾਸਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਬਰੇਲ ਸਵੱਚ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਜਾਾਂ ਸਦ੍ ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਾਂ ਨੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ
ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਵਿੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸੰਸ਼ਿ
ੋ ਣ: VTA, ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ਿ
ੋ ਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ
ਸਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਸਰਸਵਸ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ VTA ਵਾਹਣਾਾਂ, ਪਸਰਵਸਹਣ ਸੁਸਵਿਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਲ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਿਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਸ ਨੰ ਪ੍ਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਪਰਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਿਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ, ਜਾਾਂ VTA ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਸੇਵਾ, ਜਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਸਵਿੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਸਨੰ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Diversity and Inclusion)
3331 North First Street, B1
San Jose, CA 95134
(408) 321-2300
www.vta.org
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ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਨਰਿਾਰਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲੇ 72 ਘੰਸਟਆਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਟ
ਨਹੀਂ।
ADA ਨੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ VTA ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਬੁਸਨਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਕਸਮ ਨੰ ਬਦਲ
ਦਏਗੀ, ਜਾਾਂ ਅਣ-ਉਸਚਤ ਸਵੱਤੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।
ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸਕ VTA ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਸੇਵਾ, ਜਾਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, VTA ਦੇ
ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ) ਨੰ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
VTA ਪਰਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਿਨਾਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਿਣਾਾਂ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕਸੇ ਸਮਹ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਲ
ੱ ੍ ੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਕੁ ਰਸੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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