
 

  توصيلال في إمكانيةالتزامنا 

متساوية إلى مرافقها وبرامجها وخدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقات.  إمكانية توصيل بتوفير "بي أس ار سي "تلتزم  
 

التجهيزات العامةيمكنك أن تطلب  كيف  
قد تشمل  و."بي أس ار سي "أنشطةبصفتك عضًوا من الشعب ، يمكنك طلب التجهيزات المعقولة للوصول إلى برامج أو خدمات أو 

:على االتي الطلبات على سبيل المثال (ليس حصريا)  
المواد المطبوعة بصيغ بديلة•   
مترجمي لغة اإلشارة•   
مساعدة لالستماع الأجهزة •   

PDF إمكانية الوصول إلى موقع الويب / تحويل مستندات ال•   
سهولة الوصول للمرافق العامة•   

 
و يمكن لألشخاص الصم أو ضعاف السمع االتصال  206 464 6175اتصل بمنسق" اي ادي اي"  ثو لي على الرقم لتقديم طلب ، 

206.464.5409: نسق "اي دي اي " على رقم هاتق التواصل بالرسائلبم    
 

 

اإلعاقة والمظلمة بسبب تمييزالشكاوى   
لى أساس اإلعاقة في مكان العمل يعتقدون بأنهم قد تعرضوا للتمييز عالذين االخرين  موظفينالو يتم تشجيع موظفين "بي أس ار سي"

206.464.6175االتصال بمسنق "اي دي اي " ثو لو على الرقم  على  
يتم تشجيع أي فرد  .711يمكن لألشخاص الصم أو ضعاف السمع االتصال بمنسق أي دي أي عبر رقم هاتف التواصل بالرسائل 

عتقدون بأنهم قد تعرضوا للتمييز على أساس اإلعاقة فيما يتعلق بأي نشاط أو منشأة أو برنامج أو خدمة أومجموعة أو كيان يعتقد أو ي
تابعة ل "بي أس ار سي "على تقديم شكوى بموجب إجراءات التظلم الخاصة ب "بي أس ار سي " أو االتصال بمنسق "أي دي أي" ثو 

شخاص الصم أو ضعاف السمع األتصال بمنسق "أي دي أي" عن طريق رقم لتقديم الشكوى.ويمكن لأل 206.464.6175لو على الرقم 
. 711هاتف التواصل بالرسائل   

  
ةالمعقول العمل والتسهيالت  

 الفرد يحتاج إلى تسهيالت معقولة لتسهيل أو لديه إعاقة من فرص العمل  بسبب أن ذلكلن تحرم" بي أس ار سي" الفرد المؤّهل والذي 
  أن ال تفرض هذه التسهيالت صعوبات غير ضرورية على القسم.لوظيفة ، بشرط لمواصلة العمل في ا

 

 معلومات األتصال
  ب:يمكن لألشخاص الذين يحتاجون الى تسهيالت معقولة االتصال 

 ثو لو 
مدير الموارد البشرية\منسق "أي دي أي "  

بجت ساوند "بي أس ار سي"األقليم المحلي   
1011 Western Ave Ste 500 

206.464.6175هاتف:  

Tle@psrc.org :البريد االلكتروني 

.711يمكن لالشخاص الصم أو ضعاف السمع األتصال بمنسق"أي دي أي" عن طريق رقم هاتف التواصل بالرسائل   


