
 
 التسهيالت  أو  الخاصة  لالحتياجات  طلب 

  (، Resources Accessibility for Center)  الوصول بإمكانية المعنية الموارد  مركز إلى  للتسهيالت طلباتكم أو  أسئلتكم وجهوا 
  لقاعة  ممكن وقت  أسرع  وفي الخاصة  للمناسبات  األقل على  عمل أيام ثالثة قبل  cfar@linnbenton.edu أو  4789-917-541
  فرص تقديم في  بالمساواة LBCC كلية  تلتزم الطلبات. لتلبية جهدها  قصارى  LBCC كلية ستبذل  الشأن. بهذا الناشئة  الطلبات أو  الصف 
 والتوظيف.  التعليم

 
 التمييز  بعدم المتعلق LBCC لكلية   الشامل التصريح 

  أو  اإلثنية، أو  والدين، اللون،  أو العرق، أساس على (College Community Benton-Linn)  المجتمعية بينتون-لين كلية تميز ال
  وضع  أو اإلعاقة، أو  الزوجية،  الحالة  أو الجنسي، التوجه  أو  الجنسي، توجهال أو  الجنس،  أو القومي،  المنشأ أو  األم،  لغة استخدام

  في  بها المعمول  المحلية والقوانين  الوالية، عن الصادرة  وتلك  الفيدرالية القوانين بموجب  آخر وضع  أي  أو  السن، أو القدماء، المحاربين
  أفراد  ُعين لقد  .1015-01 رقم اإلدارية   والقاعدة 1015 رقم اإلدارة مجلس  سياسة أنظروا  المعلومات من للمزيد أنشطتها.  أو برامجها

   التمييز: عدم بسياسات  المعنية االستفسارات  لمعالجة  أسماؤهم التالية العمل
 

 والتسهيالت:   اإلعاقات لذوي الوصول  بسهولة  المتعلقة واالستفسارات  للمخاوف
   الوصول  بإمكانية المعنية الموارد  مركز مديرة  (،Raymundo Carol)  رايموندو كارول  االتصال: جهة

97321 OR Albany, Campus, Albany 101,-RCH 
(4789-917 541 ) 

raymundo@linnbenton.edu 
 

 موظفيها:  أحد   أو بالكلية المتعلقة  الشكاوي  أو  للمخاوف
 ( IX Title) التاسع القسم  ومنسق ودعمها  البشرية الموارد تنمية مدير (،Mercer Heather) رولين سكوت   االتصال: جهة

97321 OR Albany, Campus, Albany 108,-CC 
(4425-917 541 )   

@linnbenton.edumercerh 
 

   الطالب: بأحد   المتعلقة  االستفسارات  أو  للمخاوف
 ( IX Title) التاسع القسم  ومنسقة   الطالبي واالستبقاء   للسلوك (،Childress Jill)  تشايلدرس  جل   االتصال: جهة

97321 OR Albany, Campus, Albany 215,-WH 
(4848-917 541 ) 

nbenton.educhildrj@lin   
 

 المضايقة  أو  بالتمييز  المتعلقة  الشكاوي
  قبل  من للمضايقة  تعرضت  قد  بأنك تشعر أو المجتمعية، بنتون- لين كلية  في  التفاعل من  نوع أي  في للتمييز تعرضت  قد  أنك تشعر إذا

  لتقديم الصفحة هذه إلى التنقل يُرجى  شكوى، أو  مخاوف  أية عن  اإلبالغ  في  ترغب إذا أو ،LBCC  كلية في  وجودك أثناء آخر  شخص 
 اإللكتروني الموقع  في  إضافية  معلومات  وأية المعلومات  هذه إيجاد يمكن . it-innbenton.edu/report تقرير:

linnbenton.edu/nondiscrimination . 
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