Title VI-Civil Rights Form Para Magreklamo

BAHAGI I
Unang Pangalan:
Apelyido:
Tirahan:
Lungsod, Estado & Zip Code:
Mga Numero ng Telepono:
Bahay:

Trabaho:

(MGA) ANYONG KINAKAILANGAN NG MAY KAWALANG-KAYA
(LAGYAN NG TSEK ANG LAHAT NA ANGKOP):
Malaking Paglimbag:

Audio Tape:

TDD:

Iba:

BAHAGI II
Inihahain ba ninyo itong reklamo para sa inyong sarili ?
(Mangyaring bilugan ang isa)

OO

HINDI

(Kung “OO” ang sinagot ninyo sa katanungan, pumunta sa Bahagi III.)
Kung hindi, mangyaring ibigay ang pangalan at kaugnayan ng taong tinutulungan ninyong magreklamo:
Unang Pangalan:
Apelyido:
Mangyaring ipaliwanag kung bakit nagsasampa kayo ng reklamo para sa ikatlong partido.

Mangyaring tiyakin na pinahintulutan kayo ng
na-agrabyadong partido kung nagsasampa kayo ng
reklamo para sa isang ikatlong partido. (Mangyaring
bilugan ang isa.)

OO

HINDI

OO

HINDI

BAHAGI III:
Dati ba kayong nagsampa ng isang reklamo sa ilalim
ng Title VI? (Mangyaring bilugan ang isa)
Kung oo, ano ang FTA Complaint Number (Numero ng
Reklamo) ninyo noon?

Numero ng Reklamo:

[Pansinin: Itong impormasyon ay kailangan lamang para sa mga layunin ng mga nangangasiwa; ang
parehong numero ng reklamo ay ibibigay namin sa inyong bagong reklamo.]

BAHAGI III IPINAGPATULOY
Dati ba kayong nagsampa ng reklamo sa mga sumusunod na ahensiya ? (Mangyaring lagyan ng tsek ang lahat
na natutungod.):
Tagatustos ng Sasakyan (Transit Provider):
Kagawaran ng Paghatid (Department of
Transportation):
Kagawaran ng Katarungan (Department of Justice):
Lupon ng Patas na Oportunidad sa Empleyo (Equal
Employment Opportunity Commission):
Iba (Mangyaring tiyakin):
Nagdemanda ba kayo kahit kailan kaugnay sa inyong
reklamo? (Mangyaring bilugan ang isa.)

OO

HINDI

[Pansinin: Makakatulong itong impormasyon sa itaas sa pagsusubay ng mga nangangasiwa. Subalit,
kung mayroong hindi pa nahatulang kaso tungkol sa parehong isyu, sasang -ayunan namin ang pasya
ng hukuman.]
BAHAGI IV
Sa inyong paniniwala, alin sa mga sumusunod ay ang malamang na dahilan kung bakit nangyari ang
diskriminasyon? Nangyari ba ito dahil sa inyong (Mangyaring lagyan ng tsek ang lahat na natutungod):
Lahi:

Kulay:

Bansang Pinanggalingan:

Edad:

Sekswal na Identidad:

Pagpapahayag ng Sekswal
na Identidad:

Kasarian:

Kawalang-Kaya:

Relihiyon:

Kalagayang Medikal:

Status Sibil:

Sekswal na Oryentasyon:

Mangyaring ilarawan ang inyong reklamo sa mga hiwalay na pilyego. Dapat ninyong magsama ng
mga tiyak na detalye gaya ng mga pangalan, petsa, oras, route number, testigo, at anumang ibang
impormasyon na makakatulong sa aming imbestigasyon ng inyong mga ale gasyon. Mangyaring
ibigay din ang anumang ibang dokumento na may-kaugnayan sa reklamong ito.
BAHAGI V
Maari ba namin bigyan ang tagatustos ng sasakyan
(transit provider) ng isang kopya ng inyong reklamo?
(Mangyaring bilugan ang isa.)

OO

HINDI

Maari ba namin ibunyag ang inyong pagkakakilanlan sa
tagatustos ng sasakyan (transit provider)?
(Mangyaring bilugan ang isa.)

OO

HINDI

MGA LAGDA:
Lagda:
Inilimbag na Pangalan:
Petsa:
[Pansinin: Hindi namin maaaring tanggapin ang inyong reklamo kung hindi ninyo napirmahan ito.]
Mangyaring isumite itong form, kasama ang mga ikinabit ninyong mga dokumento, nang harapharapan sa address sa ibaba o ikoreo ito sa:
Vice President of Program Operations
New Horizons: Serving Individuals with Special Needs
15725 Parthenia Street
North Hills, CA 91343

