
   2022أكتوبر/ تشرين األول  25     إشعار عدم التمييز الصادر من إدارة نيوهامبشاير للخدمات البيئية  

  

  إشعار عدم التمييز
على ما يضمن عدم تعرض أي شخص لالستبعاد من المشاركة أو  ،1964تنص أحكام الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 

 الحرمان من المزايا، أو بخالف ذلك التعرض للتمييز فيما يتعلق بأي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة مالية من إدارة نيوهامبشاير للخدمات
لك، ال تميز إدارة نيوهامبشاير للخدمات البيئية بين  عالوةً على ذ البيئية، سواء كان ذلك بسبب العرق أو لون البشرة أو األصل الوطني.

األشخاص على أساس العمر أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو الدين أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس أو الدخل أو اإلعاقة أو 
   .الميول الجنسية أو حالة المواطنة أو الحالة كمحارب قديم أو أي أساس آخر محظور قانونيًا

 

يحق ألي شخص يرى أنه تعرض للظلم من ممارسة تمييزية غير قانونية فيما يتعلق ببرامج إدارة نيوهامبشاير للخدمات البيئية تقديم شكوى 
يتعين أن تكون أي شكوى من هذا القبيل كتابية وتُقدم إلى ُمنسق الحقوق المدنية بإدارة نيوهامبشاير للخدمات البيئية في غضون   رسمية.

  للمزيد من المعلومات التي تتعلق بشكاوى الحقوق المدنية، يرجى إرسال أسئلتكم واستفساراتكم إلى:  يوًما من الحدث المزعوم. 180

  ُمنسق الحقوق المدنية
Pamela G. Monroe 

  مدير وحدة الشؤون القانونية 
   إدارة نيوهامبشاير للخدمات البيئية

29 Hazen Drive, PO Box 95 
Concord, NH 03302-0095 

  271 (603)-3137الهاتف: 
  pamela.g.monroe@des.nh.gov البريد اإللكتروني: 

   يمكن أيًضا إرسال استفساراتكم لـــ:

  لجنة حقوق اإلنسان بنيوهامبشاير 
2 Industrial Park Drive, Bldg. One 

Concord, NH 03301 
  ) 603( 271-2767الهاتف: 
  ) 603( 271-6339 الفاكس:
  humanrights@hrc.nh.gov اإللكتروني:البريد 

  وزارة العدل بنيوهامبشاير
  وحدة الحقوق المدنية 

30 Capital St.   
Concord, NH 03301  

3650 -271  )603(  
  doj.civilrights@doj.nh.govالبريد اإللكتروني: 

 
  وكالة حماية البيئة األمريكية

  المدنية الخارجية  مكتب الحقوق
  230Aالرمز البريدي 

1200 Pennsylvania Ave, NW 
Washington, DC 20460  

3316 -564  )202(  
  title_vi_complaints@epa.govالبريد اإللكتروني: 

 

وكالة حماية البيئة األمريكية، المنطقة اإلقليمية األولى، المسؤول 
  اإلقليمي 

5 Post Office Square, Suite 100  
Boston, MA 02109-3912 

1111 -918  )617(  
  r1web.mail@epa.govيد اإللكتروني: البر

 
  وزارة العدل األمريكية

  دائرة الحقوق المدنية 
   قسم التنسيق واالمتثال االتحادي

950 Pennsylvania Avenue, N.W.  
Floor th4CON, 7  

Washington, D.C. 205300  
 TITLE-888-1-1) 06-888-848-الخط الساخن للباب السادس:

 5306)  
 
 
 

 


