Titulo VI Pormularyo ng Reklamo
Ang Pangasiwaan ng Transportasyon ng Solano [Solano Transportation Authority (STA)] ay
nakatalaga na tiyaking walang tao ang tinatanggal mula sa paglahok o tinatanggihan ng mga
benepisyo ng mga serbisyo nito batay sa lahi, kulay o bayang pinagmulan, alinsunod sa isinasaad sa
Titulo VI ng Batas ng mga Karapatang Sibil ng 1964 (Civil Rights Act of 1964), na sinusugan. Ang
Titulo VI na mga reklamo ay dapat ihain nang hangga’t maaari ay malapit sa petsa ng paratang na
diskriminasyon, ngunit hindi lalampas ng 180 araw mula sa petsa na ang Nagrereklamo ay malaman,
o napag-alaman ang paratang na diskriminasyon. Ang sumusunod na impormasyon ay
kinakailangan upang matulungan ang STA sa pagproseso ng inyong reklamo.
Seksiyon I: Kontak na Impormasyon
Pangalan:
Tirahan:
Telepono (Tahanan):

Telepono (Trabaho):

Electronic Mail Address:
Kailangan ng Magagamit na Pormat?
Lagyan ng tsek ang lahat ng angkop.
Seksiyon II: Paghahain para sa Isa pang Tao

Large Print
TDD

Audio Tape
Iba pa

Kayo ba ay naghahain ng reklamong ito para sa inyong sarili?

Oo*

Hindi

*Kung sumagot kayo ng "oo" sa tanong na ito, pumunta sa Seksiyon III.
Kung hindi, mangyaring ilagay ang pangalan at kaugnayan
sa inyo ng tao na inyong ipinaghahain ng reklamong ito:
Mangyaring ipaliwanag kung bakit kayo ang naghahain ng reklamo para sa taong ito:

Mangyaring pagtibayin na inyong nakuha ang pahintulot ng
nagrereklamong tao kung naghahain kayo sa ngalan nila.
Seksiyon III: Reklamo ng Diskriminasyon
Naniniwala ako na ang naranasan kong
diskriminasyon ay batay sa (lagyan ng tsek
ang lahat ng angkop):

Lahi

Oo

Kulay

Hindi

Bayang
Pinagmulan

Petsa ng Paratang na Diskriminasyon (Buwan, Araw, Taon):
Ipaliwanag nang malinaw hangga’t maaari kung ano ang nangyari at bakit kayo naniniwalang
nagkaroon ng disriminasyon. Ilarawan ang lahat ng taong kasangkot. Isama ang pangalan at
kontak na impormasyon ng (mga) tao na gumawa ng diskriminasyon laban sa inyo (kung alam)
gayon din ang mga pangalan at kontak na impormasyon ng sinumang mga saksi. Kung
kailangan pa ng espasyo, gumamit ng dagdag na papel.
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Seksiyon IV: Nauna o Kasalukuyang mga Reklamo o Asunto
Oo
Hindi
Dati na ba kayong nakapaghain ng Titulo VI na reklamo sa
ahensiyang ito?
Nakapaghain na ba kayo ng reklamo sa anumang iba pang
Hindi
Oo
Pederal, Estado o lokal na ahensiya, o sa anumang Pederal o
Estado na Hukuman?
Kung oo, lagyan ng tsek ang lahat
Pederal na Ahensiya
Estado na Ahensiya
ng angkop?
Pederal na Hukuman
Lokal na Ahensiya
Estado na Hukuman
Mangyaring ibigay ang impormasyon tungkol sa kontak na tao sa ahensiya/hukuman kung
saan inihain ang reklamo.
Pangalan:
Titulo:
Ahensiya:
Address:
Telepono:
Seksiyon V: Lagda
Mangyaring lumagda sa ibaba upang patunayan ang katotohanan ng nasa itaas. Maaari
kayong maglakip ng anumang nakasulat na materyales o iba pang impormasyon na sa
tingin ninyo ay may kinalaman sa inyong reklamo.

Lagda

Petsa

Palala – Ang STA ay hindi maaaring tumanggap ng isang reklamo nang walag lagda.
Mangyaring isumite ang inyong kumpletong pormularyo sa pamamagitan ng koreo, fax, email, o
personal sa:
Bernadette Curry
STA Title VI Compliance Officer
Solano Transportation Authority
One Harbor Center, Suite 130
Suisun City, CA 94585
Fax (707) 424-6074
Email BSCurry@SolanoCounty.com
Paalala: Ang reklamo ay maaari ring ihain sa: Federal Transit Administration, Office of Civil
Rights, Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor – TCR, 1200 New
Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590.
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