دفتر منطقه ای ساکرامنتو
K Street 1831
Sacramento, CA 95811
تلفن(916) 504-5800 :
شماره تلفن مخصوص ناشنوایان(800) 719-5798 :
تلفن رایگان(800)776-5746 :
دورنما(916) 504-5901 :
gii.alsdhlilatilibasid.www
دفتر مدافع حقوق مشتریان
چگونه طرح شکایت کنیم؟
شما در موراد زیر می توانید طرح شکایت کنید:
 شما از  OCRAتقاضای کمک کرده اید ولی آنها درخواست شما را رد کرده اند؛
 شما اخیرا از  OCRAکمک دریافت می کرده اید ،اما از این کمکها رضایت نداشته اید؛ یا
 خدماتی که دریافت می کردید تمام شده باشد و  OCRAهر گونه کمک و خدمات دیگری را
رد کرده باشد.
برای طرح شکایت ،لطفا ً موارد زیر را انجام دهید:
مرحله 1مدیر اجرایی سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا
ظرف  30روز از زمانی که  OCRAتصمیمی برخالف میل شما اتخاذ می کند می توانید به مدیر
اجرایی حقوق معلولین در کالیفرنیا شکایتی ارسال کنید.
می توانید با استفاده از فرم ضمیمه شده و نوشتن شکایت خود روی طرف دیگر فرم یا تماس با حقوق
معلولین کالیفرنیا شکایت طرح کنید .شکایتتان را به اینجا ارسال کنید:
مدیر اجرایی سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا
K Street 1831
Sacramento, CA 95811
( (916) 504-5800تماس های رایگان) یا (800) 776-5746
دورنما(916) 504-5809 :
شماره تلفن مخصوص ناشنوایان(916) 719-5798 :
ایمیلexecutivedirector@disabilityrightsca.org :

مدیر اجرایی شکایت شما را بررسی می کند و ظرف  15روز تصمیم خود را به صورت کتبی به شما
ارسال می کند .این برنامه زمانی ممکن است با توافق دوطرفه تمدید شود.
مرحله  2هیئت مدیره سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا
اگر با تصمیم مدیر اجرایی موافق نیستید ،می توانید ظرف  30روز از زمان تصمیم گیری مدیر اجرایی،
از کمیته رسیدگی به شکایات هیئت مدیره حقوق معلولین در کالیفرنیا تقاضای تجدیدنظر کنید.
می توانید با استفاده از فرم ضمیمه شده و نوشتن درخواست خود روی طرف دیگر فرم یا تماس با حقوق
معلولین کالیفرنیا درخواست بررسی کنید .درخواستتان را به اینجا ارسال کنید:
رئیس ،هیئت مدیره سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا
1831 K Street
Sacramento, CA 95811
( (916) 504-5800تماس های رایگان) یا
(800) 776-5746
دورنما(916) 504-5809 :
TIY: (800) 719-5798
ایمیلboard@disabilityrightsca.org :
کمیته رسیدگی به شکایات هئیت مدیره درخواست شما را بررسی می کند و ظرف  30روز تصمیم خود را
به صورت کتبی به شما ارسال می کند .این برنامه زمانی ممکن است با توافق دوطرفه تمدید شود .تصمیم
هیئیت مدیره ،تصمیم نهایی سازمان حقوق معلولین در کالیفرنیاست .می توانید در مراحل بعدی به این
تصمیم اعتراض کنید.
مرحله  3نماینده قرارداد
بخش خدمات رشدی
اگر از پاسخ حقوق معلولین در کالیفرنیا به شکایتتان راضی نیستید ،می توانید از نماینده قرارداد ،بخش
خدمات رشدی بخواهید پرونده را بررسی کنند .این درخواست باید ظرف  30وز از زمان دریافت تصمیم
نهایی کمیته رسیدگی به شکایات هئیت مدیره حقوق معلولین در کالیفرنیا انجام شود .نماینده قرارداد ظرف
 45روز به شکایت پاسخ می دهد .این برنامه زمانی ممکن است با توافق دوطرفه تمدید شود .برای
درخواست بررسی توسط نماینده قرارداد می توانید با آدرس زیر ارتباط برقرار کنید:
 OCRAنماینده قرارداد
بخش خدمات رشدی
دفتر خدمات مدافعه و حقوق انسانی کالیفرنیا
Ninth Street, Room 240, MS 2-15
Sacramento, CA 95814
(654-1888 )916
TDD (916) 654-2054
FAX (916) 651-8210

سایر خدمات مدافع حقوق
اگر از  CRAخواستار کمک و راهنمایی هستید که فراتر از توان این دفتر است ،می توانید با تماس به
شماره های زیر کمک بیشتری دریافت کنید:
 سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا 1-800-776-5746 -
 هیئیت های منطقه ای  Iتا  -XIIIدر فهرست راهنمای ایاالت کالیفرنیا به دنبال شماره تلفن هئیت
منطقه محلی خود باشید.
این روند طرح شکایت مطابق با شرایط قرارداد  ،HD 069010A-3ضمیمه  ،Aپاراگراف  12است که
بین بخش خدمات رشد دولتی و سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا در رابطه با تأسیس دفتر مدافع حقوق
مشتریان پیرو قانون  Welfare and Institutionبخش  ،4433منعقد شده است.

فرم شکایت
برای طرح شکایت ،می توانید از این فرم یا هر قسمت دیگری از این فرم استفاده کنید یا با )(800
 776-5746تماس بگیرید و از مددکاران درخواست کمک کنید .همچنین می توانید با ما با خط TTY
به شماره  (800) 719-5798تماس بگیرید ،جهت ارسال نمابر با شماره  (916) 504-5809تماس
بگیرید یا به  executivedirector@disabilityrightsca. orgایمیل ارسال کنید.
نام شما_______________________________________________________:
آدرس شما_____________________________________________________:
___________________________________________________________
شماره تلفن شما در ساعات روز________________________________________ :
ایمیل شما_____________________________________________________:
اگر به کسی در طرح شکایت کمک می کنید ،نام آن فرد یا افراد______________________:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
لطفا ً دلیل طرح شکایت را ذکر کنید_______________________________________:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
از دفتر مدافع حقوق مشتری انتظار دارید چه رفتار دیگری داشته باشد؟___________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

