Siudad ng Tacoma
Title VI Discrimination Complaint Form
Ang Siudad ngTacoma ay responsible sa pagpapatupad ng mga karapatang pangtao at
pagsusubaybay, na kinabibilangan ng kasiguraduhan ng mga kontraktor na kahit anong lebel sa
puwesto at kabahagi ng kahit anong puwesto basta nasa sa tamang pagsunod sa Title VI ng
Civil Rights Act of 1964 na ito ay ang batas ng pederal na protektahan ang mga tao sa
diskriminasyon sa lahi, kulay o bansang pinanggalingan sa kahit anong programang
natatanggap na assistansiya sa pederal , Executive Order 12898, “Federal Actions to Address
Environmental Justice in Minority Populations at Low Income Populations,” at ang
Transportation’s Guidance to Recipients on Special Language Services to Limited English
Proficient (LEP) Beneficiaries.
Sa pagproseso ng imbestigasyon ng reklamo sa Siudad ng Tacoma, sinusuri namin ang mga
reklamo at alegasyon para sa posibling Title VI violations. Kung nakitaan ng mga paglabag ang
mga ito ay maiimbistigahan naaayon sa inilaan ng Siudad ng Tacoma’s Title VI Discrimination
Complaint Process.
Seksiyon I:
Pangalan:
Tirahan:
Telepono (Bahay):

Telepono (Trabaho):

Electronic Mail Address:
Madaling Paraan na Kinakailangan?

Malalaking Printa

Audio Tape

TDD

Iba pa

Seksiyon II:
Para sa iyo ba ang inihahain mong reklamong ito?

Oo*

Hindi

*Kung ang sagot mo ay oo sa katanungang ito , sagutin ang Seksiyon III.
Kung hindi, pakibigay yong pangalan at relasyon mo sa taong ginagawan mo ng reklamong ito:

Paki paliwanag kung bakit kayo ang naghahain ng reklamo para sa iba:
Paki kompirma na nabigyan kayo ng pahintulot ng
nabiktimang partido kung kayo ang maghahain ng reklamo
para sa kanya.

Oo

Hindi

Seksiyon III:
Paniwala ko na ang diskriminasyong naranasan ko ay base sa (paki-check )

Lahi

Kulay Bansang Pinanggalingan

Petsa ng Nagawang Diskriminasyon (Buwan,Araw,Taon):
Pakipaliwanag kung anong nangyari kung bakit ikaw ay naniniwala na nakaranas ng
diskriminasyon. Pakilarawan lahat ng mga taong kadamay. Pakilagay ang pangalan at
impormasyon kung paano kokontaken ang (mga) taong gumawa ng diskriminasyon
kontra sa iyo (kung may paraan na sila ay makilala) pati rin ang mga pangalan at
impormasyon ng kahit sinong mga testigo. Pakilakep ang ano mang dukyomentos na
naaangkop sa reklamong ito.

Seksiyon IV:
Inihain mo ba ang reklamong ito sa isa sa mga ahensiyang ito? Kung oo, paki-check kung alin dito:
Departament of Transportation
Departament of Justice
Equal OpportunityCommission
Pakibigay ang impormasyon ng taong kokontaken sa ahensiya/korte kung saan nakahain ang
reklamo.
Pangalan:
Titulo:
Ahensiya:
Tirahan:
Telepono:
Seksiyon V:

Pangalan(pirma)

Petsa:

Pakihulog yong kompletong porma ninyo sa: City of Tacoma, Customer Support Center,
Attention: Carol Wolfe, 747 Market Street, 2nd Floor, Tacoma, WA 98402, 253-591-5000 or
you can email it to cwolfe@cityoftacoma.org.

