Mẫu Đơn Khiếu Nại Tiêu Đề VI Sở Giao Thông Công
Cộng Khu Vực Worcester (WRTA)
Chỉ điền vào đơn này khi quý vị muốn khiếu nại theo Tiêu Đề VI đối với Sở Giao
Thông Công Cộng Khu Vực Worcester (WRTA).
Mục 1: Thông Tin Bên Khiếu Nại
a. Họ Tên:
b. Địa Chỉ:
c. Thành Phố, Bang:
d. Điện Thoại: Nhà Riêng

Cơ Quan:

e. e-mail:
Mục 2: Đại Diện Của Bên Khiếu Nại
a. Có phải quý vị gửi đơn khiếu nại này cho chính bản thân mình? Có [

] Không [ ]

Nếu quý vị trả lời "Có" cho Câu 2a bên trên, mời bỏ qua Câu 2b-2d dưới đây và
đến Mục 3.
b. Nếu không, xin mời cung cấp thông tin họ tên và quan hệ với người mà quý vị gửi
đơn khiếu nại này giúp:

c. Xin hãy giải thích lý do tại sao quý vị gửi đơn khiếu nại này giúp người khác:

d. Xin hãy xác nhận rằng quý vị đã được sự cho phép của người mà quý vị đại diện
để gửi đơn khiếu nại này:
_

Mục 3: Tóm Tắt Đơn Khiếu Nại
a. Tôi tin rằng sự phân biệt đối xử mà tôi đã trải qua có cơ sở là (đánh dấu vào
phần quý vị thấy phù hợp):
Màu Da [

]

Chủng Tộc [

]

Nguồn Gốc Quốc Tịch [

]

b. Ngày Diễn Ra Sự Việc Tôi Tin Là Phân Biệt Đối Xử (Ngày, Tháng, Năm):
c. Giải thích rõ nhất có thể sự việc đã xảy ra và lý do quý vị tin rằng quý vị đã bị phân
biệt đối xử. Nếu sử dụng một phương tiện dịch vụ của WRTA, cung cấp thông tin ví
dụ mode (tuyến xe chạy), thời gian trong ngày, địa điểm dọc tuyến xe hoặc con
đường xe chạy, hoặc một điểm dừng cụ thể. Mô tả mọi cá nhân có liên quan. Ghi
lại họ tên và thông tin liên lạc của những người đã phân biệt đối xử với quý vị (nếu
quý vị biết) cũng như tên và thông tin liên hệ của bất kỳ nhân chứng nào.

Mục 4: Các Khiếu Nại Tiêu Đề VI Trước Đây với WRTA
a. Quý vị có từng khiếu nại theo Tiêu Đề VI với WRTA không?
Có [

]

Không [ ]

1. Nếu có, lần đó quý vị có khiếu nại qua tính năng csfeedback@therta.com
trên trang web của WRTA không?

Có [

]

Không [

Có [

]

Không [

]
2. Quý vị có nhận được phúc đáp hay không?

Mục 5: Các Khiếu Nại Khác về Vụ Việc Này
a. Quý vị có từng khiếu nại vụ việc này với bất kỳ cơ quan Liên Bang, Bang hoặc
địa phương nào hoặc Tòa Án Liên Bang hoặc Bang nào hay không?
Không [

Có [

]

]

b. Nếu quý vị trả lời "có" cho Câu 5a trên đây, xin hãy cung cấp thông tin cho (các)
cơ quan và (các) tòa án khác mà khiếu nại này

]

đã được đệ trình và thông tin liên hệ với nhân viên và/hoặc viên chức liên quan
của các cơ quan/tòa án đó:
Mục 6: Các Tài Liệu Đính Kèm Hỗ Trợ Đơn Khiếu Nại
Xin hãy đính kèm mọi văn bản tài liệu hoặc thông tin khác mà quý vị tin rằng có liên quan
đến khiếu nại của mình.
Mục 7: Chữ Ký và Ngày Khiếu Nại (bắt buộc)
Chữ Ký In:

Chữ Ký Của Bên Khiếu Nại:

Ngày:

Gửi đơn về:
Worcester Regional Transit Authority (WRTA)
c/o Dennis Lipka, Administrator & Title VI Coordinator 60
Foster Street
Worcester, MA 01604-4016

