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ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ


ਂ ਿਰਕਵਰੀ (CalRecycle) ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰ ਗਰ ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀਿਮਤ ਪਰ ਵੀਣਤਾ) ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਿਰਸੌਰਿਸਜ਼ ਿਰਸਾਇਕਿ ਲੰਗ ਐਡ

ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ◌ੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਵਾਧ ◌ੂ ਸਰੋਤ ਉਪ ਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨ ◌ੂੰ ਹੱ  ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ CalRecycle ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ I

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹ ਲਾ ਿਹੱ ਸਾ

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱ ਸਾ

ਈ-ਮੇ ਲ ਪਤਾ (ਜੇ  ਲਾਗ ◌ੂ ਹੋਵੇ)

ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ

ਰਾਜ

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸੈਕਸ਼ਨ II

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ

ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਏਜੰ ਸੀ
ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪਤਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਦਾ(ਮੁੱ ਦੇ) –  ਲਾਗ ◌ੂ ਹੋਣ ਵਾ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਲਗਾਓ
☐ ਜਨਤਾ ਨੰ  ◌ੂ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣ
ੇ ਵਾ ਲੀਆਂ ਸ ◌ੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ
☐ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਫਾਰਮਾਂ/ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ
☐ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ

☐ ਕੋਈ ਹੋਰ: _______________________________________
ਤੁਹਾਨ ◌ੂੰ ਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ  ਲੋ ੜ ਹੈ?
☐ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼

☐ ਸਪੈਿਨਸ਼

☐ ਰ ◌ੂਸੀ

☐ ਿਵਅਤਨਾਮੀ

☐ ਮੈਂਡਾਿਰਨ
☐ ਕੋਈ ਹੋਰ: _____________________________

☐ ਟੈਗਾ ਲੋ ਗ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਵਰਣ:

CalRecycle ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ◌ੂੰ 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੱ  ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰ ਸ਼ਨ
ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਇਿ ਲੰਗਉ ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾ ਲ eeo@calrecycle.ca.gov 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ◌ੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ
ਨਾ ਲ ਗੱ  ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੋ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ◌ੂੰ ਆਪਣੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਆਿਫਸਾਂ ਿਵੱ ਚ  ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਅਗ ਲੇ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਲਈ CalHR ਨਾ ਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਇ ਲਾਵਾ, CalHR ਨੇ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਸਬੰ ਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ

ਹੈ। CalHR ਦੀ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰ ੇਜ਼ੀ ਬੋ ਲਣ ਵਾ ਲੀ ਜਨਤਾ ਨ ◌ੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ◌ੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋ ਲ ਿ ਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਸ ◌ੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੈ ਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ◌ੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
CalHR ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ ਾਪਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੋ ਲ-ਫਰ ੀ ਟੈ ਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 1-866-889-3278. ਇਹ
ਟੈ ਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ◌ੂੰ ਇੱ ਕ ਵੋਇਸ ਿਰਕਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾ ਲ ਜੋੜੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਿ ਲੰਗਉ ਲ

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪਰ ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਲ ਿਮ ਲ ਕੇ ਹੱ  ਲ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ◌ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵੋਇਸ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰ ੇਜ਼ੀ, ਅਰਮੇਿਨਅਨ, ਅਰਬੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਫਾਰਸੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਮੈਂਡਾਿਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਰ ◌ੂਸੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਟੈਗਾ ਲੋ ਗ,

ਿਵਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਲ ਹਨ। ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋ ਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ CalHR ਦੇ ਬਾਇਿ ਲੰਗਉ ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼

ਪਰ ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲ (916) 324-0970 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਿ ਲੰਗਉ ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪਰ ੋਗਰਾਮ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋ ਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ◌ੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮ ◌ੂ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਨਪੁੰ ਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

CalHR ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ ਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ, ਬਾਇਿ ਲੰਗਉ ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪਰ ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲ (916) 3240970 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ◌ੂੰ EEO@calrecycle.ca.gov 'ਤੇ ਭੇਜ ਿਦਓ।

