Numero ng Pagtalunton:

Form para sa Reklamong may Kaugnayan sa Titulo VI
Patakaran ng Kitsap Transit na tiyakin na walang sinuman, sa batayan ng lahi, kulay o bansang pinagmulan,
tulad ng nakasaad sa Titulo VI ng Batas ng mga Karapatan bilang Mamamayan ng 1964 (Title VI of the Civil
Rights Act of 1964), ang hindi isasama sa pakikilahok sa, tatanggihan ng benepisyo ng, o di kaya’y
didiskriminahin sa ilalim ng anumang mga programa at aktibidades na pinondohan ng pederal.
Sinumang naniniwala na ang kanyang proteksyon sa ilalim ng Titulo VI ay nilabag ay maaaring magsampa
ng reklamo sa Human Resources Department ng Kitsap Transit.
Para sa mga reklamong may kaugnayan sa Titulo VI at karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan ang
numerong: (360) 478-6227.

1. Pangalan ng Nagrereklamo:
2. Address:
3. Lungsod:
4. Numero ng Telepono (Bahay):

(Opisina):

5. Ang taong nadiskrimina (kung ito ay hindi ang nagsasampa ng reklamong ito):
Pangalan:
Address:
Lungsod:

Estado:

Zip Code:

6. Alin sa mga sumusunod ang pinakanaglalarawan ng dahilan kung bakit naniniwala kang mayroong
diskriminasyong naganap?
Ito ba ay dahil sa iyong:
a. Lahi:
b. Kulay:
c. Bansang Pinagmulan:
7. Anong petsa naganap ang di umano’y diskriminasyon?
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8. Sa sarili mong pananalita, ilarawan ang di umano’y diskriminasyon. Ipaliwanag kung ano ang
nangyari at sino sa tingin mo ang may kagagawan. Mangyaring gamitin ang likod ng form na ito
kung kailangan mo pa ng karagdagang ispasiyo.

9. Isinampa mo ba ang reklamong ito sa anumang pederal, estado, o lokal na ahensiya o sa
anumang hukuman ng pederal o estado?
Oo

Hindi

Kung oo, i-tsek ang bawat kahon na naaangkop:
Pederal na Ahensiya
Hukuman ng Estado

Pederal na Hukuman

Ahensiya ng Estado

Lokal na Ahensiya

10. Mangyaring magbigay ng impormasyon tungkol sa isang kontak para sa pakikipag-ugnay sa
ahensiya/hukuman kung saan isinampa ang reklamo.
Pangalan:
Address:
Lungsod:

Estado:

Zip Code:

Numero ng Telepono:
11. Mangyaring pumirma sa ibaba. Maaari kang maglakip ng anumang nakasulat na materyales o
impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan sa iyong reklamo.

Lagda ng Nagrereklamo
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HUWAG MAGSULAT
SA IBABA NG LINYANG ITO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Para sa Paggamit ng Kitsap Transit Lamang)
Petsa ng Pagkakatanggap:
Tinanggap ni:

Para kay:

Direktor ng Kagawaran: _
(Pangalan at Titulo)
Petsa:

Itinalagang Imbestigador:
Petsa ng Pagsimula ng Imbestigasyon:
Petsa ng Pagkumpleto ng Imbestigasyon:

Petsa kung Kailan Naabisuhan ang Nagrereklamo:
Sa pamamagitan ng:

Telepono
Personal na E-mail
Koreo na may Sertipikato
Regular na Mail
Personal

MGA KOMENTO
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