
Title VI-Քաղաքացիական իրավունքների հարցերով հայցի ձև   

 

ԲԱԺԻՆ 1 

Անուն․  

 

Ազգանուն ․ 
 

Հասցե․ 
 

Քաղաք, նահանգ, Zip ինդեքս․ 

 

 

Հեռախոսահամարներ ․  

Տուն․ Աշխ․ 

 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՁԵՎԱՉԱՓ(ԵՐ)Ի ԿԱՐԻՔ (ՆՇԵՔ ԲՈԼՈՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ)․  

Խոշոր տառերով․  Ձայներիզ․  

TDD․  Այլ․   

 

ԲԱԺԻՆ II 

Հայցը ներկայացնում եք Ձե՞ր անունից 

(խնդրում ենք առնել շրջագծի մեջ)․ 
ԱՅՈ ՈՉ 

(Եթե հարցին «այո» եք պատասխանել, ապա անցեք Բաժին  III) 

 

Եթե ոչ, ապա հայտնեք այն անձի անունն ու Ձեզ հետ հարաբերությունը, ում անունից հայցը 

ներկայացնում եք․  

Անուն․ 
 

Ազգանուն ․ 
 

Բացատրեք, խնդրեմ, ինչու՞ եք հայց ներկայացնում երրորդ կողմի անունից։  
 
 
 

Եթե հայցը ներկայացնում եք երրորդ կողմի 
անունից, ապա խնդրում ենք հաստատել, որ 
ունեք տուժող կողմի թույլտվությունը  
(խնդրում ենք առնել շրջագծի մեջ).  

ԱՅՈ ՈՉ 

 

ԲԱԺԻՆ III 

Երբևէ Title VI հայց ներկայացրե՞լ եք (խնդրում 

ենք առնել շրջագծի մեջ)․  
ԱՅՈ ՈՉ 

Եթե այո, ապա նշեք Ձեր FTA Հայցի համարը․  Հայցի համարը ․ 

[Նշում․ Այս տեղեկությունն անհրաժեշտ է վարչական նպատակներով ; մենք նոր 

հայցին կհատկացնենք հայցի նույն համարը։] 



 
 
 

ԲԱԺԻՆ III ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հետևյալ գործակալություններից որևէ մեկին հայց ներկայացրե՞լ եք (խնդրում ենք նշել 
համապատասխան բոլոր տարբերակները): 

Տրանսպորտային ծառայություն․  

Տրանսպորտի նախարարություն․  

Արդարադատության նախարարություն ․  

Հավասար աշխատանքային 
հնարավորությունների հանձնաժողով . 

 

Այլ (խնդրում ենք նշել կոնկրետ)․  

 
 

Ձեր հայցի կապակցությամբ դատական հայց 
երբևէ ներկայացրե՞լ եք (խնդրում ենք առնել 

շրջագծի մեջ)․ 
ԱՅՈ ՈՉ 

[Նշում․ Այս տեղեկությունն օգտակար է վարչական ընթացքին հետևելու համար ; 

սակայն, եթե նույն խնդրի շուրջ ընթացիկ դատավարություն կա, ապա մենք 
կապավինենք դատարանի որոշմանը։] 

 

ԲԱԺԻՆ IV 

Հետևյալից ո՞րն է առավել լավ նկարագրում այն պատճառը, որն ըստ Ձեզ խտրականության է 
հանգեցրել։ Ձեր ո՞ր հատկանիշն էր այդ պատճառը (նշեք բոլոր համապատասխան 

տարբերակները)․ 

Ռասայական 

պատկանելություն․  
 Մաշկի գույն ․  

Ազգային ծագում․  Տարիք․  

Սեռական 

պատկանելություն․ 
 

Սեռական 

ինքնարտահայտում․ 
 

Սեռ․  Հաշմանդամություն ․  

Կրոն․  Առողջական վիճակ ․   

Ընտանեկան 

կարգավիճակ․  
 

Սեռական 
կողմնորոշում ․  

 

Խնդրում ենք առանձին էջերով նկարագրել Ձեր հայցը։ Անհրաժեշտ է կոնկրետ 
մանրամասներ հաղորդել, օրինակ՝ անուն, ամսաթվեր, ժամեր, ճանապարհի 
համարներ, վկաներ, և որևէ այլ այնպիսի տեղեկատվություն, որը կօգնի մեզ 
հետաքննել Ձեր ներկայացրած մեղադրանքները։ Խնդրում ենք տրամադրել նաև այս 
հայցին առնչվող որևէ այլ փաստաթղթեր։  

 

ԲԱԺԻՆ V 

Կարո՞ղ ենք, արդյոք, Ձեր հայցի պատճենը 
տրամադրել տրանսպորտային ծառայությանը  

(խնդրում ենք շրջագծի մեջ առնել)․ 
ԱՅՈ ՈՉ 

Կարո՞ղ ենք, արդյոք, Ձեր ինքնությունը 
բացահայտել տրանսպորտային ծառայությանը 

(խնդրում ենք շրջագծի մեջ առնել)․  
ԱՅՈ ՈՉ 

 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ․ 

Ստորագրություն ․ 
 



Անունը՝ տպատառ ․ 
 

Ամսաթիվ ․  
 

[Նշում․ Հայցն առանց ստորագրության չի ընդունվի։] 

 

Խնդրում ենք այս ձևը, հավելվածների հետ մեկտեղ, անձամբ ներկայացնել, կամ 

փոստով ուղարկել հետևյալ հասցեով․  

Vice President of Program Operations 
New Horizons: Serving Individuals with Special Needs 
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