
Thông Báo về Tiêu Mục VI dành cho Người Thụ Hưởng 
Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena 
 

Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều hành 
Dịch Vụ Giao Thông Công Cộng Pasadena (Pasadena Transit) và Dịch Vụ Đi Chung Xe Pasadena 
(Pasadena Dial-A-Ride), cam kết đảm bảo rằng không có người nào bị loại trừ khỏi việc tham gia 
hoặc bị từ chối những quyền lợi từ dịch vụ của cơ quan này vì lý do chủng tộc, màu da hoặc 
nguồn gốc quốc gia theo Tiêu Mục VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964. Ngoài Tiêu Mục VI 
của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena cũng 
nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo, tình trạng sức 
khỏe, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tính dục. Để biết thêm thông tin hoặc điền vào 
mẫu đơn khiếu nại, hãy truy cập www.pasadenatransit.net hoặc gọi (626)-744-4055. 
 

  

about:blank


Đơn Khiếu Nại về Dân Quyền 
Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena 
 
Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều hành Dịch Vụ 
Giao Thông Công Cộng Pasadena (Pasadena Transit) và Dịch Vụ Đi Chung Xe Pasadena (Pasadena Dial-A-
Ride), cam kết đảm bảo rằng không có người nào bị loại trừ khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối những 
quyền lợi từ dịch vụ của cơ quan này vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia theo Tiêu Mục 
VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964. Ngoài Tiêu Mục VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, Sở Giao 
Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do giới tính, tuổi tác, 
khuyết tật, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tính dục. 
 
Bất kỳ người nào tin rằng họ có thể đã bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp 
nào bởi Dịch Vụ Giao Thông Công Cộng Pasadena hoặc Dịch Vụ Đi Chung Xe Pasadena có thể nộp đơn 
khiếu nại cho Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena bằng cách sử dụng mẫu đơn này. Các khiếu 
nại theo Tiêu Mục VI phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi bị cáo buộc là phân 
biệt đối xử.  
 
Ngoài việc sử dụng quy trình khiếu nại về dân quyền tại Sở Giao Thông Công Cộng Thành Phố Pasadena, 
người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại liên quan đến chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia với 
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên Bang (FTA), Văn Phòng Dân Quyền: Attention Title VI 
Program Coordinator, east Building 5th Floor TCR , 1200 New Jersey  Ave., SE, Washington DC, 90590 
 

Phần I 

Họ tên: 
 

 

Địa chỉ: 
(Số nhà, Tên đường 
phố, Căn hộ 
Thành phố, Tiểu bang, 
Mã ZIP) 

 

Điện thoại (nhà): 
 Điện thoại 

(nơi làm 
việc): 

 

E-mail: 
 

 

Yêu Cầu về Định Dạng Có Thể Tiếp Cận (khoanh tròn nếu có):  

Bản In Chữ Lớn Băng Ghi Âm TDD Khác 

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ: 
 

 

Phần II 
 

Quý vị có đang nộp đơn khiếu nại này cho chính bản thân mình không? (khoanh tròn một lựa chọn) 

Có* Không 

*Nếu quý vị trả lời “có” cho câu hỏi này, hãy chuyển đến Phần III 

Nếu không, vui lòng đưa ra họ tên và mối quan hệ với người mà quý vị đang nộp đơn khiếu nại: 



Họ tên: 
 
 

Mối quan hệ: 
 
 

Vui lòng giải thích lý do tại sao quý vị nộp đơn cho bên thứ ba: 

 
 
 

Vui lòng xác nhận rằng quý vị đã nhận được sự cho phép của bên bị ảnh hưởng nếu quý vị đang 
nộp đơn thay mặt cho bên thứ ba: 

Có Không 

 

Phần III 

Tôi tin rằng hành vi phân biệt đối xử mà tôi đã gặp phải là do (khoanh tròn tất cả lựa chọn phù 
hợp): 

Chủng Tộc Màu Da 
Nguồn Gốc Quốc 

Gia 
Giới Tính Tuổi Tác 

Khuyết Tật Tôn Giáo Tình Trạng Sức Khỏe 
Tình Trạng Hôn 

Nhân 
Khuynh Hướng Tính Dục 

Ngày xảy ra hành vi bị cáo buộc là phân biệt đối xử (mm/dd/yyyy):  ___/___/_____ 
Giải thích rõ ràng nhất có thể những gì đã xảy ra và lý do tại sao quý vị tin rằng quý vị bị phân biệt 
đối xử. Mô tả tất cả những người có liên quan. Bao gồm họ tên và thông tin liên lạc của (những) 
người mà quý vị tin rằng đã phân biệt đối xử với quý vị (nếu biết) cũng như họ tên và thông tin liên 
lạc của bất kỳ nhân chứng nào. Nếu cần thêm chỗ trống, vui lòng đính kèm một tờ giấy cùng với 
biểu mẫu này. 

 

 

Phần IV 

Trước đây quý vị đã nộp đơn khiếu nại theo Tiêu Mục VI với Thành Phố Pasadena chưa? 

Có Không 

 

Phần V 

Quý vị đã nộp đơn khiếu nại này tới bất kỳ cơ quan Liên Bang, 
Tiểu Bang hoặc địa phương nào khác hoặc tới bất kỳ tòa án Liên 
Bang hoặc Tiểu Bang nào chưa? 

Có Không 

Nếu có, hãy cung cấp tên của cơ quan hoặc tòa án liên quan đến tất cả những trường hợp đó: 

Cơ Quan Liên 
Bang 

 Tòa Án Liên 
Bang 

 

Cơ Quan Tiểu 
Bang 

 Tòa Án Tiểu 
Bang 

 



Cơ Quan Địa 
Phương 

  

Vui lòng cung cấp thông tin về người liên hệ tại cơ quan/tòa án nơi nộp đơn khiếu nại. 

Họ tên:  Chức vụ:  

Cơ quan:  Điện thoại:  

Địa chỉ: 
(Số nhà, Tên đường 

phố, Căn hộ 
Thành phố, Tiểu 

bang, Mã ZIP) 

 

Quý vị có thể đính kèm bất kỳ tài liệu bằng văn bản nào hoặc thông tin khác mà quý vị cho rằng có liên 
quan đến khiếu nại của mình. 
 
Ký tên và ghi ngày tháng bên dưới. 
 
 
_____________________________________________                 __________________ 
Chữ ký        Ngày 
 
Vui lòng trực tiếp nộp đơn này tại địa chỉ bên dưới hoặc gửi đơn này qua đường bưu điện đến: 
Transit Manager/Customer Relations 
City of Pasadena Transit Division 
221 E. Walnut St., Suite 210 
Pasadena, CA 91101 
 
Để biết thêm thông tin về Thông Báo về Tiêu Mục VI dành cho Người Thụ Hưởng, Quy Trình Điều Tra và 
các chính sách theo Tiêu Mục VI của chúng tôi, vui lòng truy cập http://www.pasadenatransit.net hoặc 
đến hỏi trực tiếp tại địa chỉ được liệt kê bên trên trong giờ làm việc thông thường. 
 
Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (626) 744-4055. 
 

about:blank

