Transportation Agency for Monterey County
Title VI Program and Language Assistance Plan
Complaint Pamamaraan Title VI
Title VI ng Civil Rights Act ng 1964 ay nagtatadhana na walang tao sa Estados Unidos ay ibinukod mula sa
pakikilahok sa anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng pederal na pinansiyal na tulong, o
tinanggihan ng mga benepisyo ng mga naturang programa o mga gawain, o discriminated sila, dahil sa
kanilang lahi, kulay o nasyonalidad. Presidential atas 12,898 address hustisya sa kapaligiran sa minority
populasyon at low-income. Address Presidential atas 13,166 ang isyu ng mga serbisyo para sa mga tao
na may limitadong kasanayan sa Ingles.
Sinumang naniniwala na sila ay ibinukod, na kung saan ay tinanggihan ng mga benepisyo o sino ay
biktima ng diskriminasyon ay maaaring magharap ng isang nakasulat na reklamo sa Transportasyon
Agency ng Monterey County (TAMC). Hinihingi ng pederal at pang-estadong batas reklamo isampa sa
loob ng isang daan walumpung (180) araw ng kalendaryo ng huling umano'y insidente.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga di-diskriminasyon obligasyon ng TAMC o mag-file ng isang
reklamo ng Title VI, mangyaring kontakin ang:
Transportasyon Agency para sa Monterey County
Attn: Title VI Complaint
55-B Plaza Circle
Salinas, CA 93901-2902
Tel: 831.775.0903 Fax: 831.775.0897
Forms Complaint ay makukuha rin sa tanggapan ng TAMC Office sa 55-B Plaza Circle, Salinas, CA o
website: www.TAMCMonterey.org
Title Proseso VI reklamo
Ang TAMC ahensiya ay magsisimula ng isang pagsisiyasat sa loob ng labinlimang (15) araw ng trabaho
mula sa pagtanggap ng mga reklamo. Sa kasong ito ay kinakailangan upang humiling ng karagdagang
impormasyon, ang mga TAMC ahensiya ay makipag-ugnayan sa mga aplikante sa pamamagitan ng
pagsulat na hindi lalampas sa tatlumpung (30) araw ng trabaho ng pagkatanggap ng reklamo. Kung
nabigo upang magbigay ng hiniling na impormasyon sa isang napapanahong paraan ang aplikante, ang
TAMC ahensiya ay maaaring isara ang kaso administratively.
Ang ahensiya TAMC ay makumpleto ang pagsisiyasat sa loob ng siyamnapung (90) araw mula sa
pagtanggap ng reklamo. Kung kailangan mo ng mas maraming oras para sa pananaliksik, ang mga
aplikante ay makipag-ugnayan. Tagapag-usig ay maghanda ng isang nakasulat na ulat ng pagsisiyasat.
Ang ulat na ito ay dapat isama ang isang buod ng paglalarawan ng pangyayari, natuklasan at
inirerekomenda pagpaparusa mga panukala
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Title VI Complaint Form sa Tagalog
Bahagi ko I:
1. Pangalan:
2. Residential Address:
3. Telepono:

3.a. Iba pang Telepono:

4. E-mail address:
5. Kinakailangan
accessible format?

 ܆Large Print
 ܆Electronic aparato para sa
mga bingi (TDD)

 ܆Audio tape
 ܆Iba

Bahagi II II:
6. Ikaw ba ang sumbong na ito sa kanilang sariling
 ܆Oo *
 ܆Hindi
kapakanan?
* Kung sumagot ka ng "oo" sa # 6, pumunta sa Seksyon III. Kung sumagot ka ng "hindi" sa # 6, pumunta
sa # 7.
7. Ano ang pangalan ng tao para kung kanino ka sumbong na ito?
Pangalan:
8. Ano ang iyong relasyon sa taong ito?:
9. Pakipaliwanag kung bakit isinumite sa pamamagitan ng isang third party:
10. Mangyaring kumpirmahin na ito ay may nakuha na
 ܆Oo
 ܆Hindi
pahintulot ng mga partido na natalo sa file sa iyong ngalan.
Part III:
11. Naniniwala ako na ang diskriminasyon naranasan ko ay batay sa (i-check ang lahat ng naaangkop):
 ܆Race
 ܆Kulay
 ܆Nasyonalidad
12. Petsa ng umano'y diskriminasyon: (mm / dd / yyyy)
13. Ipaliwanag bilang malinaw na posible kung ano ang nangyari at kung bakit naniniwala ka na ikaw ay
diniskrimina. Ilarawan ang lahat ng mga tao na kasangkot. Isama ang pangalan at impormasyon ng
contact ng (mga) tao na diskriminasyon laban sa inyo (kung kilala), at ang mga pangalan at mga detalye
ng contact ng mga testigo. Kung mas maraming espasyo ay kinakailangan, mangyaring gamitin ang
likod ng form na ito.
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Part IV:
14. Nagkaroon ka na dati-file ng reklamo Title VI sa
 ܆Oo
 ܆Hindi
Transportasyon Agency para sa Monterey County?
PartV:
15. kang magsampa ba ang reklamong ito sa anumang iba pang mga pederal, estado, lokal na ahensiya
o korte?  ܆Oo*  ܆Hindi
* Kung ang sagot ay oo, i-check ang lahat ng naaangkop::
 ܆Federal Agency __________________________
 ܆Federal Court ___________________________

 ܆State Agency ___________________
 ܆Local Agency ___________________

 ܆State Court ______________________________
16. Kung sumagot ka ng "oo" sa # 15, upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang contact
person sa ahensiya / hukuman kung saan ang reklamo ay isinampa.
Pangalan:
Title:
Agency:
Address:
Telepono:

Email address:

Part VI:
Ngalan ng Agency kung saan ang reklamo ay laban sa:
Contact:
Telepono:
Maaari mong isama ang anumang nakasulat na materyal o anumang iba pang impormasyon na
itinuturing mong may-katuturan sa iyong reklamo.
Ang iyong pirma at petsa ay kinakailangan upang makumpleto ang form sa ibaba:

Firma_____________________________________

Date________________

Matapos makumpleto ang application, mangyaring mail o naghahatid sa tao sa sumusunod na address:
Transportation Agency for Monterey County
Attn: Title VI Complaint
55-B Plaza Circle
Salinas, CA 93901
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