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 فارم شکایت VI عنوان

AC  ٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی شخص شراکت سے خارج نہ رہے یا کسی ذات، رنگ اور ٹرانز

کی طرف سے فراہم کی گئی ہے،  اس  VIکے سول رائٹس ایکٹ کے عنوان  1964قومیت  کی بیناد پر، جیسا کہ 

کے طور پر  بیکے قر  خیار ت یک ازیامت نہیممکنہ طور پر مب اتیشکاکی  VIعنوان کے فوائد لینے سے انکار کریں۔ 

 دن سے زیادہ تاخیر نہیں۔ 180۔ لیکن ئےیچاہ یجان یدرج ک

۔ مکمل فارم ہے یمعلومات لازم لیمندرجہ ذ لئےیمدد کرنے ک یہمار  ںیپر عمل درآمد کرنے م تیشکا یآپ ک

 CAفرینکلین سٹریٹ، اوکلینڈ  1600کارڈنیٹر،  VIٹ، عنوان ٹرانز  ACاس پتے پر واپس بیجھنا ضروری ہے: 

  )015( 198-5470: آپ فون سے شکایت درج کر سکتے ہیں ۔94612

 ﴿            ﴾آپ کا فون نمبر:  آپ کا نام: 

 گلی کا پتہ: 

 شہر، ریاست، زیپ کوڈ: 

 ای میل ایڈریس:

 )اگر آپ کے سوا دوسرے(: یشخص کے خلاف تبصر 

 ریاست، زیپ کوڈ:گلی کا پتہ، شہر 

 واقع کی تاریخ:

 

)جو  ہے؟ یگئ یسلوک ک یاز یامت نہیہے کہ مب رتاک انیب بہتر انداز میںسے کون سب سے  ںیم لیمندرجہ ذ

 (نشان دیں لاگو ہوتا ہے یبھ یکوئ

 ذات□ 

 رنگ□ 

 مہارت( یک یز ی)محدود انگر قومیت □ 

 ںیٹرانزٹ کے ملازم کا نام اور عنوان فراہم کر  AC یبھ یکس۔ ںیوضاحت کر  یواقعہ ک ضیتبع نہیبراہ کرم مب

اگر  ذمہ دار تھا. کی نظروں میں کون ہوا اور آپ  ایکہ ک ںیبراہ کرم وضاحت کر  .ںیہوسکتے ہ ملوثجو 

 ۔ںیخط کو منسلک کر  کیہو تو براہ کرم ا جگہ یاضاف

 

 

 (ی: جار لی)تفص
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 نہیں□ ہاں□  (پر نشان کریں کی)ا  ہے؟ یدرج ک تیسے شکا یجنسیاور ا یآپ نے کس ایک

 :ںیفہرست اور معلومات درج کر  یک یجنسیا لیہے تو، براہ کرم درج ذ سایاگر ا

 رابطہ نام: :یجنسیا

 فون نمبر: گلی کا پتہ:

 ریاست، زیپ: شہر:

 

علم، معلومات اور  رےیکہ م ہیہے اور  یپڑھ تیشکا ینے اوپر ک ںیکرتا ہوں کہ می تصدیق اس بات ک ںیم

 کے مطابق درست ہے: دےیعق

 

 تاریخ         شکایت دستخط

AC ٹرانزٹ کی طرف سے حاصل کی تاریخ: 

 


