Mẫu Đơn Khiếu Nại theo
Tiêu Đề VI
AC Transit cam kết bảo đảm rằng không một người nào bị cấm tham gia hay bị từ chối những lợi ích
của các dịch vụ của mình trên căn bản chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, theo quy định
của Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, như đã được tu chính. Những khiếu nại theo
Tiêu Đề VI cần phải được nộp càng gần ngày của trường hợp kỳ thị bị cáo buộc đó càng tốt, nhưng
không trễ hơn 180 ngày.
Cần phải có những chi tiết sau đây để trợ giúp chúng tôi trong việc xử lý đơn khiếu nại của quý vị.
Mẫu đơn đã điền phải được gửi lại cho: AC Transit, Title VI Coordinator, 1600 Franklin Street,
Oakland, CA 94612. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại qua điện thoại bằng cách gọi số: (510)
891-5470.
Tên Họ của Quý Vị:

Số Điện Thoại của Quý Vị: (

)

Địa Chỉ:
Thành Phố, Tiểu Bang, Số Zip:
Địa Chỉ E-mail:
Người bị kỳ thị (nếu không phải là quý vị):
Địa Chỉ, Thành Phố, Tiểu Bang và Số Zip:
Ngày Xảy Ra Biến Cố:

Điều nào dưới đây miêu tả chính xác nhất lý do quý vị cho rằng đã gây ra trường hợp kỳ
thị này? (Đánh dấu vào bất cứ điều nào áp dụng)
☐Chủng Tộc
☐Màu Da
☐Nguồn Gốc Dân Tộc (Mức Thông Thạo Anh Ngữ Có Giới Hạn)
Xin vui lòng miêu tả vụ kỳ thị bị cáo buộc này. Cho biết tên và chức vụ của bất cứ nhân viên nào
của AC Transit mà có thể có liên quan. Xin vui lòng giải thích điều gì đã xảy ra và quý vị tin rằng ai là
người chịu trách nhiệm. Xin vui lòng đính kèm một lá thư nếu cần thêm chỗ.
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(Phần miêu tả: tiếp theo)

Quý vị có nộp đơn khiếu nại với bất cứ một cơ quan khác hay không? (Đánh dấu một)
☐Có ☐Không
Nếu có, xin vui lòng liệt kê cơ quan đã liên lạc và các chi tiết dưới đây:
Cơ Quan:

Tên Người Liên Lạc:

Địa Chỉ:

Điện Thoại:

Thành Phố:

Tiểu Bang, Số Zip:

Tôi xác nhận là đã đọc qua khiếu nại ở trên và đó là điều đúng sự thật theo sự hiểu biết,
thông tin, và lòng tin chính xác nhất của tôi:
(Chữ Ký của Người Khiếu Nại)

Ngày:

Date Received by AC Transit:
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