حش ش لقلكل للبشمل لجلبل
التشرشعلالسلدل لالتلقشنلنل ل
مش ل للقلنل ل ل ل للالتشحش ش لقل للالتشملنل شسلةل للتشعلنلمل ل 4 6 9 1
س صلاترعاسدلاتقنن لم لقن لاتح قلاتمن سةلتعنمل4691لعلىلأاللسش شدل
اقربعنن،لأ لحامن لم لاتممسزات،لأ لرعاضلتلرمسسزلاتع صايلأليلعشصشصل
فيلات السنتلاتمرحنةلعلىلأقن لاتعاق،لأ لاتشلش  ،لأ لاتشمش شعشأ ل شمش لأيل
با نمجلأ ل عنطلسرل ىلمقنعنةلمنتسةلفسنااتشسشةو ل سشرش شن ر لاألمشا لاتشرش ش شسش يل
اتائنقيلاقمل49161لاتعناتةلاتبسئسةلتألقلسنتل محشن ني لاتشنصشرو ل سشرش شن رل
األمالاتر س يلاتائنقيلاقمل46499لاتصنمنتلاتري لسشرشم لرش شنسشمشالشن لتشالش ال ل
األفاانل يلاإلجننةلاتمحن نةلتلغةلاإل جلسزسةول
سقرطسدلأيلعشصشص لسشعشرش شن لبشأ شب لرشم لاقشرشبشعشننا لمش ل ،لأ لحشامشن شب لمش ل
اتممسزات،لأ لرعاس بلتلشرشمشسشسشز لاتشعش شصشاي ،لرش شنسشم لعش ش لصشطشسشة لاتشىلل
 Capitol Corridor Joint Powers Authority.لفششنتش ششن ش ل
ات سنااتيل قن لات السةلسرطلبن لر نسشم لعش ش لصشار لمشنئشة ل شمشن شسش ل
)411لس منلر سمسنلم لرناسخلآصالحنن ةلمزع مةول
تطلبلبسن نتلإ نفسةلع لاإلترزامنتلبعأ لعنملاترمسسزلأ لتر نسملع
اترعاسدلاتقنن ،لفساجىلإاقنرلطلبكلإتى:

ل

Capitol Corridor Joint Powers Authority
c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District
)(BART
ATTN: Office of Civil Rights
611 Lakeside, Suite 4111
Oakland, CA 61949
(541) 171-7666 
 (541) 191-7517فن
info@capitolcorridor.org
سم لاتحص رلعلىل من جلاتع لأس نلم لاتم قدلاإلتس را يل
www.capitolcorridor.org/title-vi/
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نموذج شكوى التشريع السادس
ﺕﻙﻱ
ﺍﺱﻡ ﺍﻝﻡﺵ
ﻉﻥﻭﺍﻥ ﺍﻝﻡﻥﺯﻝ
ﺍﻝﺵﺍﺭﻉ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺓ ﺍﻝﻉﺭﻕﻱﺓ

ﻩﺍﺕﻑ ﺍﻝﻡﻥﺯﻝ
ﺍﻝﻡﺩﻱﻥﺓ ،ﺍﻝﻭالﻱﺓ

ﺍﻝﺭﻡﺯ ﺍﻝﺏﺭﻱﺩﻱ
ﺍﻝﺏﺭﻱﺩ ﺍإلﻝﻙﺕﺭﻭﻥﻱ

ﺍﻝﺝﻥﺱ

ﺕﻙﻱ)
ﺍﻝﺵﺥﺹ ﺍﻝﺫﻱﻱﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﺽﺩﻩ (ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺵﺥﺹﺍ ﺁﺥﺭ ﺥالف ﺍﻝﻡﺵ
ﻉﻥﻭﺍﻥ ﺍﻝﻡﻥﺯﻝ
ﺍﻝﺵﺍﺭﻉ
.1

ﺍﻝﻡﺩﻱﻥﺓ ،ﺍﻝﻭالﻱﺓ

ﻩﺍﺕﻑ ﺍﻝﻉﻡﻝ

ﻩﺍﺕﻑ ﺍﻝﻡﻥﺯﻝ
ﺍﻝﺭﻡﺯ ﺍﻝﺏﺭﻱﺩﻱ

ﻩﺍﺕﻑ ﺍﻝﻉﻡﻝ

ﺏﻉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺍﺱﺏﺓ):
ﺃﺱﺱ ﻡﺡﺩﺩﺓ ﻝﻝﺕﻡﻱﻱﺯ(ﻕﻡﺏﺕﺡﺩﻱﺩ ﺍﻝﻡﺭﺏﻉ/ﺍﻝﻡﺭ
 العرق

 المنشأ

 اللون

ﻝﻑﻉﻝ (ﺍألفعﺍﻝ) ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﺍﻝﻡﺯﻉﻭ ﻡﺓ ________________________________________________________________
 .2ﺕﺍﺭﻱﺥ ﺍ
.3

ﺍﻝﻡﺩﻉﻯ ﻉﻝﻱﻩ (ﺍﻝﺵﺥﺹ ﺍﻝﺫﻱﻱﺕﻡﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺩﻉﻭﻯﺽﺩﻩ)

ﺍالﺱﻡ
ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ

ﺍﻝﻭﻅﻱﻑﺓ

ﻱﺓ ﺇﺽﺍﻑﻱﺓ.
ﻑ ﻙﻱﻑﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﺽﺩﻙ .ﻡﺍﺫﺍ ﺡﺩﺙ ﻭﻡﻥ ﻙﺍﻥ ﺍﻝﻡﺱﺉﻭﻝ؟ﻝﻝﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺱﺍﺡﺓ،ﻕﻡﺏﺇﺭﻑﺍﻕﺹﻑﺡﺍﺕ ﻭﺭﻕ
 .4ﺹ

.5

ﻩﻝﻕﻡﺕﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﻭﻙﺍﻝﺓﻑﻱﺩﺭﺍﻝﻱﺓ ،ﺃﻭﺕﺍﺏﻉﺓ ﻝﻝﻭالﻱﺓ ،ﺃﻭ ﻡﺡﻝﻱﺓ ﺃﺥﺭﻯ؛ ﺃﻭ ﻡﻉ ﻡﺡﻙ ﻡﺓﻑﻱﺩﺭﺍﻝﻱﺓ ،ﺃﻭﺕﺍﺏﻉﺓ ﻝﻝﻭالﻱﺓ؟
ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺕ ﺍإلﺝﺍﺏﺓﺏﻥﻉﻡ،ﻕﻡﺏﺕﺡﺩﻱﺩ ﻙﻝ ﻭﻙﺍﻝﺓﺕﻡﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯﺇﻝﻱﻩﺍ:
 وكالة تابعة للوالية

ﻥﻉﻡ

ال

 محكمة تابعة للوالية

 وكالة فيدرالية

 محكمة فيدرالية

 وكالة محلية

التاريخ الذي تمت به تعبئة الشكوى ___________________________________________________

 .6ﻕﻡﺏﺕﺯﻭﻱﺩﻥﺍﺏﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺝﻩﺓ ﺍالتصﺍﻝ ﻝﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﺡﻙ ﻡﺓ ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﻕﻡﺕﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯﺇﻝﻱﻩﺍ:
ﺍالﺱﻡ
ﻝﻉﻥﻭﺍﻥ
ﺍ
ﺍﻝﺵﺍﺭﻉ

ﺍﻝﺭﻡﺯ ﺍﻝﺏﺭﻱﺩﻱ

ﺍﻝﻡﺩﻱﻥﺓ ،ﺍﻝﻭالﻱ ﺓ

ﻕﻡﺏﺕﻭﻕﻱﻉ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺍﺡﺓ ﺃﺩﻥﺍﻩ.ﻭﻕﻡﺏﺇﺭﻑﺍﻕ ﺃﻱ ﻡﺱﺕﻥﺩﺍﺕ ﺩﺍﻉ ﻡﺓ.
ﺍﻝﺕﻭﻕﻱﻉ

ﺍﻝﻩﺍﺕﻑ

ﺍﻝﺕﺍﺭﻱﺥ

ﺉﺕ ﻩﺍ ﺍﻝﻯ
ﻉﺏ
ﻝﺵﻙﻭﻯﺏ ﺩﻉ ﺕ
:ﺕﻉﺍﺩ ﻥﻡﺍﺫﺝ ﺍ
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.orgبريد الكتروني فاكس 7587-464-510 :هاتف7333-874-510 :
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