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اس( -پی-را در مقا بل )ای لی مکتبخدا موضوع های  ت یا شکا قادرند کهاس( -پی-شاگردان وکارکنان مکاتب عامه البوکرکی )ای

 ی(اجنسی خارج)ام دعبه از مساوات درکار و شغل است بیاورند . وهم میتوانند عریضه و شکایت خود را به کدر دفتر مساوات که ش

 ببرند.

اگر کارکننان می خواهند بدانند که قضیه  ول بپرداخت ان می باشید. هوارد اید ، شما مص از طرف وکیل مقدار خرج پولی ،  کداماکر

 به کام نتیجه رسیده  باید بتماس ان دفتری شوند که برای شان دعوای حقوقی می کند.

 

اس( دفتر مساوت در کار-پی-)ای  
 

ادرس پوستی  :                     PO Box 25704 
                                     Albuquerque, NM 87125 

 
 Uptown Blvd. NE, Suite 210E 6400     :ادرس فزیکی

                                    Albuquerque, NM  
 

 9852-855(505) :تیلیفون
 9857-855(505)  :فکس

http://www.aps.edu/departments/equal-opportunity -services 
 سایت انتر نت

شاگردان، والدین، کارکنان،  
 درخواست کننده گان ودیگران.

اذیت جنسی، تبعیضا ت نژادی ،  :حقوق مدنی
دین ،  -رنگ پوست،قوم،جنسیت/ ماه ، مذکر

.، ناتوانی جسمی و روانیتمایالت جنسی  
 

و هم تمامی پایمال شدن حقوق مدنی شما عکس 
العمل در مقابل شکایات یا حصه گرفتن بدفاع 

 حقوق مدنی . 

 

نیومکسیکو،  دیپارتمنت کار وکارگر،ایالت   
 شعبه حقوق بشر

ادرس:                             1596 Pacheco St. 
Santa Fe, NM 87502 

 
 or (800)566-9471 6838-827(505) :تیلیفون

 ادرس انترنت
http://www.dws.state.nm.us/LaborRelations/HumanRights/Information 

 کارگران و درخواست کننده گان

مریکاه امتحدایاالت کمسیون  فرصتهای مساوی . در   
505 Marquette NE, Suite 900 

Albuquerque, NM 87102 
 

تیلیفون  : (800)669-4000 
 

 /http://eeoc.gov  سایت انتر نتی
 

 کارگران و درخواست کننده گان

 وزارت معارف   . ایاالت متحده امریکا
 دفتر حقوق مدنی

1244 Speer Blvd., Suite 310 
Denver, Co. 80204-3582 

 
(303)844-5695 

 

 http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html سایت انترنتی

شاگردان، والدین، کارکنان، 
 درخواست کننده گان

 

بکدام ایجنسی مشکل خود را  بدانید دام موضوع مخصوصی داشته باشید  وهم ینکهکاین لست  مکمل نیست.اگر شما کدام سوال در 

اس( بتماس شوید ، نمره تلیفون ما -پی-ای( شعبه ازمکاتب البوکرکی )ای-او-کنید  ، لطفاء بهمرای دفتر مساوات در کار )ای هعرض  

است  855-9852. 
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