
 إستمارة تقدیم الشكوى
 

 إستمارة تقدیم الشكوى 
 (EGLE)میشیغان  والیة الطاقة فيوالبحیرات الكبرى عدم التمییز في برامج إدارة البیئة و

 024-09 اإلجراءاتورقم السیاسة 

 القسم األول. معلومات مقدم الشكوى 
 األخیر: اإلسم           االول: اإلسم  

 عنوان البرید اإللكتروني: 

 رقم الھاتف: 

 العنوان البریدي: 

 الوالیة:       الرمز البریدي:           المدینة:   

ة دثاومات الحالقسم الثاني. معل
 تریخ تقدیم الشكوى:       الحادثة: ریخ وقوع  ا ت

 تقاطع الشارع، رقم الشارع، إسم الشارع، المدینة، الوالیة، الرمز البریدي)   أشمل موقع الحادثة ( 

 إستخدم صفحات إضافیة إذا لزم األمر.تمییز المزعوم. أن تتضرر من ال یرجى تحدید األطراف المتضررة أو التي یحتمل 

إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في والیة میشیغان  الوالیة التي یزعم أن أو الخاصة ب/والفیدرالیة القانون (القوانین) أو الالئحة (اللوائح) ذكر إسم إ
)EGLE  أن إدارة البیئة (اإلجراءات) من قبل  الذي لم یُتَّخذ اإلجراءد اإلجراء (اإلجراءات) أو لتحدیوجھ ا علىوصیل اتفال إذكرو كھاانتھإب) قد قامت  
)EGLE ( ستخدم صفحات إضافیة إذا لزم األمر. إنتھاك المزعوم. التي تدعم اإل 

 التمییز. إستخدم صفحات إضافیة إذا لزم األمر.   حدوث   إلى  الذي یُزعم أنھ أدى (اإلجراءات)  الذي لم یُتَّخذ اإلجراءأوصف بالتحدید اإلجراء (اإلجراءات) أو 
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 البحیرات و البیئة  إدارة
 في والیة میشیغان الطاقةو ى  كبر ال  

 



024-09رقم السیاسة واإلجراءات  -) EGLE( عدم التمییز في برامج 

 شھادةالالقسم الثالث. 
 إستفساري، أعتقد أن المعلومات المقدمة صحیحة، دقیقة وكاملة.   أنھ بناًء على خبرتي و  طائلة القانون أنني على معرفة بالمعلومات المقدمة و   تحتو أنا أشھد 

 ریخاالت  التوقیع 

 اإلسم كتابةً 

 یرجى أرسال ھذه اإلستمارة مع أي صفحات إضافیة إلى: 

 )Nondiscrimination Compliance Coordinatorمنسق اإلمتثال لعدم التمییز (
 ) Executive Officeنفیذي ( المكتب الت

  (EGLE) میشیغانالطاقة في والیة ولبحیرات الكبرى اإدارة البیئة و
P.O. Box 30473 

Lansing, MI 48909-7973 

 أو أرسلھا عبر البرید اإللكتروني الى:

EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.gov 

 ،اإلعاقة ،جتماعیةالحالة اإل ،اللون ،األصل القومي ،السن ،الدین ،الجنس ،على أساس العرقبالتمییز ) EGLEشیغان (ى والطاقة في میارة البیئة والبحیرات الكبرقوم إدال ت
عة ألنھم أو مجمو شخصأي  مناإلنتقام  أو تقوم بترھیبالتوجھ الجنسي في إدارة أي من برامجھا أو أنشطتھا، وال أو المعلومات الجینیة  ،الوزن ،الطول ،المعتقدات السیاسیة

 الترھیبسیتم التعامل مع مطالبات ، ومثل ھذه الحقوق مارسوا حقوقھم في المشاركة أو معارضة اإلجراءات التي تحمیھا القوانین واللوائح المعمول بھا، أو لغرض التدخل في
 نتقام على الفور في حالة حدوثھا. واإل
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