
Title VI-ի Ծանուցում արտոնակիրներին  
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն

Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությունը, որը պատասխանատու է Փասադենայի 
շրջանի Արագընթաց տրանսպորտային համակարգի (Pasadena Area Rapid Transit System, 
ARTS) և Փասադենայի Dial-A-Ride-ի պլանավորման ու շահագործման համար, հանձնառու է 
ապահովել, որ ի կատարումն Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ ԱՄՆ Օրենքի 
Գլուխ VI-ի (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), որևէ անձ դուրս չթողնվի իր 
ծառայություններից, և որևէ անձի չմերժվեն իր ծառայությունները` այդ անձի ռասայական 
պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման բերումով: Ի հավելումն 
Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ Օրենքի Գլուխ VI-ի, Փասադենա քաղաքի 
Տրանսպորտի վարչությունը նաև արգելում է սեռական պատկանելության, տարիքի, 
հաշմանդամության, կրոնական պատկանելության, առողջական վիճակի, ամուսնական 
կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման վրա հիմնված խտրականությունը։ Հավելյալ 
տեղեկատվության, կամ հայցի ձև լրացնելու համար 
այցելեք http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/ կամ զանգահարեք (626)-
744-4055.
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վիճակի, ամուսնական կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման հիման վրա 
խտրականությունը։  
Էկոլոգիական արդարադատություն (Environmental Justice). ջանքեր, որոնց նպատակը 
փոքրամասնություն ներկայացնող համայնքներին ու ցածր եկամուտ ունեցող համայնքներին 
անհամաչափորեն ծանր և բացասական էկոլոգիական ազդեցության ենթարկելու 
կանխարգելումն է։  

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Title VI-ի կենսագործման այս քաղաքականությունն ու ընթացակարգը հասանելի են․ 
1) Փասադենայի Տրանսպորտի վարչության կայքէջում (անգլերենի թույլ իմացություն

ունեցող անձանց համար նախատեսված Ծրագրի (LEP Plan) համաձայն, ապահովվում
է թարգմանություն);

2) Փասադենա քաղաքի ենթակայության բոլոր հանրային փոխադրամիջոցների վրա
(միայն Արտոնակիրներին ծանուցումը);

3) Տրանսպորտային տոմսարկղերում (LEP Plan-ի համաձայն, ապահովվում է
թարգմանություն);

4) ARTS-ի և Dial-A-Ride-ի փաստաթղթերում ու գրքույկներում, ըստ անհրաժեշտության։

Արտոնակիրներին ծանուցումն ու Հայցի ներկայացման կարգը կներկայացվեն և/կամ 
կտրամադրվեն վերը նշված բոլոր չորս վայրերում։ Հայցի ձևը կներկայացվի կայքում և 
տրանսպորտային տոմսարկղում։    
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Title VI-ի հայցի ձև 
Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն 

Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությունը, որը պատասխանատու է Փասադենայի 
շրջանի Արագընթաց տրանսպորտային համակարգի (Pasadena Area Rapid Transit System, 
ARTS) և Փասադենայի Dial-A-Ride-ի պլանավորման ու շահագործման համար, հանձնառու է 
ապահովել, որ ի կատարումն Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ ԱՄՆ Օրենքի 
Գլուխ VI-ի (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), որևէ անձ դուրս չթողնվի իր 
ծառայություններից, և որևէ անձի չմերժվեն իր ծառայությունները` այդ անձի ռասայական 
պատկանելության, մաշկի գույնի կամ ազգային ծագման բերումով: Ի հավելումն 
Քաղաքացիական իրավունքների մասին 1964 թ․ Օրենքի Գլուխ VI-ի, Փասադենա քաղաքի 
Տրանսպորտի վարչությունը նաև արգելում է սեռական պատկանելության, տարիքի, 
հաշմանդամության, կրոնական պատկանելության, առողջական վիճակի, ամուսնական 
կարգավիճակի կամ սեռական կողմնորոշման վրա հիմնված խտրականությունը։ Ցանկացած 
անձ, եթե կարծում է, որ ենթարկվել է Փասադենա քաղաքի ARTS կամ Dial-A-Ride ծրագրերի 
կողմից որևէ կարգի ապօրինի խտրականության, կարող է հայց ներկայացնել Փասադենա 
քաղաքի Տրանսպորտի վարչություն՝ օգտագործելով այս ձևը։ Title VI-ի հարցերով հայցեերն 
անհրաժեշտ է ներկայացնել խտրականության զեկուցվող միջադեպից հետո 180 օրվա 
ընթացքում։  

Ի հավելումն Փասադենա քաղաքի Տրանսպորտի վարչությանը քաղաքացիական 
իրավունքների հետ կապված հայց ներկայացնելու, Հայցվորը կարող է նաև ռասայական 
ծագման, մաշկի գույնի, կամ ազգային ծագման բերումով հայց ներկայացնել Դաշնային 
Տրանսպորտի վարչության Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակի Տարածաշրջան IX-
ին (Federal Transit Administration (FTA), Office of Civil Rights, Region IX), 201 Mission Street, 
Suite 1650, San Francisco, California 94105-1839 հասցեով։ 

Բաժին I 
Անուն․ 

Հասցե․ 
(Շենք, փողոց, բն․, 
քաղաք, նահանգ, 
ինդեքս) 

Հեռախոս (տուն)․ 
Հեռախոս 
(աշխ․)․ 

Էլ․ փոստ․ 

Մատչելի ձևաչափի պահանջները (շրջագծեք, որն ընդունելի է): 

Խոշոր տպագիր Ձայներիզ TDD Այլ 

Եթե այլ, ապա նշեք կոնկրետ․ 
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Բաժին II 

Հայցը Ձեր անունի՞ց եք ներկայացնում (շրջագծեք մեկը) 
Այո* Ոչ 

*Եթե «այո» եք պատասխանել այս հարցին, ապա անցեք Բաժին III

Եթե ոչ, նշեք այն անձի անունն ու Ձեզ հետ հարաբերությունը, ում անունից ներկայացնում եք 
հայցը 

Անունը․ Հարաբերությունը
․

Բացատրեք, խնդրեմ, ինչու եք երրորդ կողմի անունից հայց ներկայացնում․ 

Հաստատեք, խնդրեմ, որ ստացել եք հայցվորի թույլտվությունը, եթե երրորդ կողմի անունից 
եք ներկայացնում․ 

Այո Ոչ 

Բաժին III 
Ես կարծում եմ, որ խտրականությունը, որին ենթարկվել եմ, հիմնված էր հետևյալի վրա․ 
(շրջագծեք բոլոր կիրառելի հանգամանքները)․ 

Ռասա 
Մաշկի 
գույն 

Ազգային ծագում Սեռ Տարիք 

Հաշմանդամություն Կրոն 
Առողջական 

վիճակ 
Ամուսնական 
կարգավիճակ 

Սեռական 
կողմնորոշում 

Ենթադրյալ խտրականության ամսաթիվը (աա/օօ/տտտտ)․ ___/___/_____ 
Բացատրեք, խնդրեմ, հնարավորինս պարզ, ի՞նչ է տեղի ունեցել, և ինչո՞ւ եք կարծում, որ 
խտրականության եք ենթարկվել։ Նկարագրեք ներգրավված բոլոր անձանց։ Ներառեք այն 
անձի (անձանց) անունն ու կոնտակտային տեղեկությունները, ով կարծում եք Ձեզ 
խտրականության է ենթարկել (եթե գիտեք), ինչպես նաև վկաների անուններն ու 
կոնտակտային տեղեկությունները, եթե կն այդպիսիք։ Եթե այդ տեղեկատվությունը 
ներկայացնելու համար հավելյալ տեղ է անհրաժեշտ, ապա այս ձևին մաքուր էջ կցեք։ 

Բաժին IV 
Նախկինում Փասադենա քաղաքին Title VI-ի հարցերով հայց ներկայացրե՞լ եք։ 

Այո Ոչ 
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Բաժին V 
Այս հայցը ներկայացրե՞լ եք, արդյոք, որևէ այլ դաշնային, 
նահանգային, կամ տեղական գործակալություն, կամ որևէ այլ 
դաշնային կամ նահանգային դատարան։ 

Այո Ոչ 

Եթե այո, տրամադրեք, խնդրեմ, այդ գործակալության կամ դատարանի անունը՝ նշելով բոլոր 
կիրառելի վանդակները․ 

Դաշնային 
գործակալություն 

Դաշնային 
դատարան 

Նահանգային 
գործակալություն 

Նահանգային 
դատարան 

Տեղական 
գործակալություն 
Տրամադրեք, խնդրեմ, տեղեկատվություն այն գործակալության / դատարանի կոնտակտային 
պաշտոնյայի մասին, որտեղ ներկայացրել եք այդ հայցը։ 

Անուն․ Պաշտոն․ 

Գործակալություն․ Հեռախոս․ 
Հասցե․ 

(Շենք, փողոց, բն., 
քաղաք, նահանգ, 

ինդեքս) 
Կարող եք կցել ցանկացած գրավոր նյութ կամ այլ տեղեկատվություն, որն ըստ Ձեզ առնչվում 
է Ձեր հայցին։  

Ձեր ստորագրությունն ու ամսաթիվը ստորև անհրաժեշտ են։ 

_____________________________________________  __________________ 
Ստորագրություն   Ամսաթիվ 

Խնդրում ենք այս ձևն անձամբ հանձնել ստորև ներկայացվող հասցեով, կամ ուղարկել այն․ 
Transit Manager/ Customer Relations 
City of Pasadena Transit Division 
221 E. Walnut St., Suite 210 
Pasadena, CA 91101 

Title VI-ի ներքո արտոնակիրներին ծանուցման կարգի, հետաքննության գործընթացի և Title 
VI-ի հիմնադրույթների մասին հավելյալ տեղեկատվության համար
այցելեք http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit, կամ անձամբ ներկայացեք 
վերը նշված հասցեով սովորական աշխատանքային ժամերին։

Մեկ այլ լեզվով տեղեկատվության կարիքի դեպքում զանգահարեք (626)-744-4055։ 

3 
City of Pasadena Title VI Complaint Form 

http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit

	Title VI Notice to Beneficiaries ARMENIAN
	Title VI Complaint Filing Procedures ARMENIAN
	Title VI Complaint Form ARMENIAN
	LEP Plan ARMENIAN



