Form ng Reklamo sa ilalim ng
Title VI
Ang ACTransit ay may pananagutan upang tiyakin na walang hindi isasali o tatanggihan ng mga benepisyo
para sa mga serbisiyo nito batay sa lahi, kulay, o pinagmulang bansa, tulad nang nakalahad sa Titolo VI ng
Batas ng Karapatang Sibil ng taong 1964, ayon sa pagsususog. Title Vi na mga reklamo ay dapat na isampa
nang malapit sa petsa ng naparatang na diskriminasyon hangga’t maaari, ngunit hindi mas matagal sa 180
araw.
Ang sumusunod na impormasyon ay kinakailangan upang tulungan kami sa pagpoproseso ng iyong reklamo.
Ang nakumpletong form ay kailangang isauli sa: AC Transit, Title VI Coordinator, 1600 Franklin Street,
Oakland, CA 94612. Maaari rin kayong magsampa ng isang reklamo sa pamamagitan ng pagtawag sa: (510)
891-5470.
Inyong Pangalan:

Inyong Telepono: (

)

Address ng Tirahan:

Lungsod, Estado, Zip

E-mail Address:

Taong pinakitunguhan nang may diskriminasyon (kung maliban sa inyong sarili):

Address ng Tirahan, Lungsod, Estado at Zip:

Petsa ng Pangyayari:

Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na naglalarawan sa dahilan na sa palagay ninyo kung
bakit nangyari ang naparatang na diskriminasyon? (Markahan ang anumang naaangkop)
☐ Lahi
☐ Kulay
☐ Pinagmulang Bansa (Limitado sa Kahusayan sa Ingles)
Mangyari lang ilarawan ang naparatang na pangyayaring may diskriminasyon. Ipagkaloob ang mga
pangalan at posisyon ng sinumang empleyado ng AC Transit na maaaring nakasangkot. Mangyari lang
ipaliwanag kung ano ang nangyari at sino sa paniniwala ninyo ang may pananagutan. Mangyaring maglakip
ng mga hiwalay na papel, kung kinakailangan pa ng dagdag na espasyo.
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(Paglalarawan: ipinapatuloy)

Kayo ba ay nagsampa ng reklamo sa iba pang ahensya?

(Markahan ang isa)

☐Oo ☐Hindi

Kung gayon, mangyari lang ilista ang ahensya kung saan kayo nakipag-ugnayan at ang impormasyon sa
ibaba:
Ahensya:

Pangalan ng Kontak:

Address ng Tirahan:

Telepono:

Lungsod:

Estado, Zip:

Aking pinapatotohanan na aking nabasa ang mga pagbibintang sa itaas at ito ay totoo sa
sukdulan ng aking kaalaman, impormasyon at paniniwala:

(Lagda ng Nagrereklamo)

Petsa:

Petsa nang Natanggap ng AC Transit:
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