
عنون      VI    ن ک  قنننننن      و ننن       ننننن

 س بن   کن  قنضنقن  نہ  ن  کن   VIک  شہری حقنق  ککٹ ک  عونن    1964
 قرکک  قکں کسہ بھہ شخص ک  سن ضنھ وسنرن رونان کن   ننقنہ   ن نکن  کنہ 
بوک دنں پر کہکں س   خر جن کسہ ف ئند  سن   ونکن رن کن  کسنہ پنرن نر   کن  
ک رکرد ہ ک  ضح  نف  ہ ق لہ ضع ن  ک  ح نر ک  لئ   قضک زی س نن  کن  

   ک   نر کن   12898قج ز  ر ر وہکں دک  ج  سکض ۔  د رضہ  کگزکککنٹن آرڈر 
آقدوہ ن لہ آب دکنں قکں ق حنلک ضہ  و ن   کنہ ن ن حن  کنرضن   ن ۔  ند رضنہ 

    فر د ک  لئ  سرنس کہ ن  ح  کرض     جن   13166 کگزکککنٹن آرڈر 
 کہ  وگرکزی قکں قہ ر  قحدند   ۔

کنئہ بھہ  کس  شخص جس  ک  لگ  ک  کہکں س   خر جن کسہ ف ئد  سن  
کننرکنڈر کنکنپنٹنر  وک رن ک   س ک  س ضھ  قضک زی س ن  برضن   نکن   ن  ضنن ن  

 Capitol Corridor Jointکنن  کننہنن ں    ضننھنن رٹننہجننن ئننوننٹ پنن نرز 
(Powers Authority کق ضحرکری  سضغ ث  د ئر کر سکض    ۔ نف  ہ  نر 

رک سضہ   ون   س ب   ک  قضق  ہ    ک   سضغ ثنں کن آخری قبکو  ح دث  ک  
 ۔( دونں ک   ودر درج کک  ج ئ 180 کق سن  سہ  

غکر  قضک زی س ن  کہ ذق  د رکنں س  قضع ق قزکد قع نق   کہ درخنن سن  
 کنن   سننضننغنن ثنن  د ئننر کننرونن  کنن  لننئنن ن VIکننرونن  کنن  لننئنن  کنن  عننوننن   

  بر   کر   پوہ  ز رش درج ذکر قکں د خر کرکں:

  Capitol Corridor Joint Powers Authority 
c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART)

ATTN:  Office of Civil Rights
300 Lakeside, Suite 1800

Oakland, CA  94612 
7587-464 (510)فککس  874-7333 (510) 

info@capitolcorridor.org

پض  پر بھہ ح  ر کئ  ج  سکض   کں  سضغ ث  ک  ف ر  درج ذکر 

 vi/-www.capitolcorridor.org/title 

ق نننق     ک کننننٹن  ک  نننن  1964 ہ رنی   ح  ک  نننن  ش 
 ک  نننن  ض حننن نن   VIعنونن     

 آ     کن    حنق ن ق 
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 گھر کا ٹیلی فون

 
 مدعی کا نام

 گھر کا پتہ کام کاج کی جگہ ٹیلی فون
 گلی                                                               شہر، ریاست                              زپ

 نسل/نسلی گروپ  جنس ای میل کا پتہ

 
 سلوک برتا گیا )اگر مدعی کے عالوہ کوئی اور ہو( وہ شخص جس کے ساتھ امتیازی گھر کا ٹیلی فون

 
 گھر کا پتہ کام کاج کی جگہ ٹیلی فون

  گلی                                                               شہر، ریاست                              زپ
 

 امتیازی سلوک کی خاص بنیاد )مناسب باکس/باکسز چیک کریں .1

 

 نسل  رنگ   قومی اصلیت 
 

 

   ________________________________________________________مبینہ امتیازی سلوک )سلوکوں( کی تاریخ  .2
 

 مدعا علیہ )جس کے خالف انفرادی استغاثہ دائر کیا گیا ہو( .3

 
 

 نام

 

 کام کا مقام
 

 عہدہ 

 

یا۔ کیا ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اضافی جگہ کے لئے کاغذ کے اضافی صفحات منسلک یہ بیان کریں کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیسے برتا گ .4

 کریں۔
 

           

 

           
 

           
 

           

 
           

 

           
 

           

 
 

 

 نہیں  ہاں               ت میں استغاثہ دائر کیا ہے؟        کیا آپ نے کسی دیگر وفاقی، ریاستی یا مقامی ایجنسی میں؛ یا کسی وفاقی یا ریاستی عدال .5

 :اگر جواب ہاں ہے، تو ہر اس ایجنسی پر چیک کریں جس میں استغاثہ دائر کیا ہے

 

  ایجنسیوفاقی  وفاقی عدالت  ریاستی ایجنسی  ریاستی عدالت 

 مقامی ایجنسی   استغاثہ دائر کئے جانے کی تاریخ_______________________________________________________ 
 

 

 جس اضافی ایجنسی یا عدالت میں آپ نے استغاثہ دائر کیا ہے اس کے رابطہ کے شخص کی معلومات فراہم کریں: .6

 

 نام
  

 پتہ
 زپ     گلی                                                               شہر، ریاست                         

 ٹیلی فون

  

 

 کریں۔منسلک اس استغاثہ کی درج ذیل جگہ میں دستخط کریں۔ کوئی تعاونی دستاویز 

 دستخط تاریخ
 

 استغاثہ فارمز ذیل کے پتہ پر واپس ارسال کریں: VIمکمل شدہ عنوان 

Capitol Corridor Joint Powers Authority 

c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District, Attn: Office of Civil Rights 

300 Lakeside Drive, Suite 1800, Oakland, CA 94612 

 info@capitolcorridor.orgای میل:   7587-464-510 فیکس: 7333-874-510  ٹیلی فون: 
 

 کیپٹل کوریڈر جوائنٹ پاورز اتھارٹی

 استغاثہ فارم VIعنوان 


