ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ
(Santa Clara Valley Transportation Authority, VTA)

ਟਾਈਟਲ VI
ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਕਾਟੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਿਦਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਕਾਢਕਾਰੀ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਵੰ ਨ ਸੁਵੰਨ% ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 1.7 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਹੀ
ਜਨਅੰ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ 20% ਆਬਾਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ, VTA ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣੇ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ4ਿਕਿਰਆਵ ਰਾਹ6 ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ
ਹਨ। ਇਹਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ6 ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਨਸਲ,
ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ , ਪ4ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਪਹੁੰ ਚ ਤ
ਇਨਕਾਰ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ।
VTA, ਟਾਈਟਲ VI ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ (LEP) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਿਨਆਂ
(Environmental Justice) ਬਾਰੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Orders) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ , ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ , ਪ4ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਪਹੁੰ ਚ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
VTA, ਟਾਈਟਲ VI ਤਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦ4ੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਨੀਤੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਭੁੱਲਚੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ4ਬੰਧਨ, ਿਸਖਲਾਈ,
ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਤਾਮੀਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ,
ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ VI ਅਤੇ LEP ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕ9ਦਰੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
ਉਹ ਹੈ ਆਿਫਸ ਆਫ ਦਾ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਟਲ VI ਪ4ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ, ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚਲੇ ਹਰੇਕ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਾਈਟਲ VI ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ, VTA ਇਹ ਕਰੇਗੀ:


ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ
ਮੂਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।



ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ;ਚੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ4ਭਾਵ , ਿਜੰ ਨ< ਿਵੱਚ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਪ4ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਹਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਵ9 ਵੀ ਢੁਕਵ ਹੋਇਆ।



ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ।



ਉਹਨ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਲਾਭ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨ ਿਵੱਚ
ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਿਜਨ< ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਆਬਾਦੀਆਂ
ਜ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ
ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨ=ਿਟਸ
1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ VI ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤਾਮੀਲ ਦਾ
ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (Santa Clara Valley Transportation
Authority , VTA) ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਨ=ਿਟਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ VI ਇਹ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨਾਈਟਡ
ਸਟੇਟਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ VTA ਪ4ੋਗਰਾਮ ਜ ਿਕਿਰਆ
ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ6 ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਤਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
VTA ਦੀਆਂ ਟਾਈਟਲ VI ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ
VTA ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ , ਪ4ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਕ9ਦਰ ਨੂੰ (408)321-2300/(408)321-2330 TTY ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ ਿਫਰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:
customer.service@vta.org. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਿਬਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਜ ਹੋਰ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਿਵੱਚ

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰ ਗਤਾਵ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗ ਹੋਣ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ VTA ਸੇਵਾ,
ਪ4ੋਗਰਾਮ ਜ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ਇਹਨ
ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਸਲ,
ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਿਵਰੋਧੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ, VTA ਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਠ%ਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
VTA ਜ ਇਸਦੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਠ%ਕੇਦਾਰ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ (ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ (408) 321-5571 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
Title VI Coordinator
Office of Civil Rights
Santa Clara Valley Transportation Authority
3331 North First Street, B-1
San Jose CA 95134

ਜੇ ਤੁਸ6 ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ
ਲਈ (408)321-5571 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਥਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਜ (ਜ ਤਾਜ਼ੇ ਵਰਤਾਰੇ) ਤ ਲੈ ਕੇ 180
ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਈਕਿਵਲ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (Equal Employment
Opportunity Commission, EEOC) www.eeoc.gov; ਫੈਡਰਲ ਟਰ ਿਜਟ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (Federal Transit
ਂ ਹਾਊਿਜ਼ੰ ਗ
Administration, FTA) www.fta.dot.gov; ਜ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਐਡ
(Department of Fair Employment and Housing, DFEH) www.dfeh.ca.gov ਕੋਲ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਿਧਤ
ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆ
ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (Santa Clara Valley Transportation Authority , VTA) ਸਾਰੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। VTA ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਾਗਿਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਿਵੱਿਦਅਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵAਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਜੋ VTA ਦੇ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕAਿਕ ਇਹ 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ VI ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੈ।
ਟਾਈਟਲ VI ਕੀ ਹੈ?
ਟਾਈਟਲ VI, 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱਚ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ4ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਜ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ6 ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਤ ਵੰ ਿਚਤ ਨਹ6
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਇਹਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਨ=ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਟਾਈਟਲ VI ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ
‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹ6 ਿਨਪਟਦਾ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆAਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ

ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਹਨ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹ6 ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨ< ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ<ਨ, ਬੋਲਣ,
ਿਲਖਣ ਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ (limited English
proficient) ਜ "LEP” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲਾਭ ਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ

ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ<ਨ, ਿਲਖਣ ਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਵੱਖਰਾ ਿਵਵਹਾਰ, ਕੌਮੀ
ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ?
ਜੇ ਤੁਸ6 ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ VTA ਕੋਲ ਭੇਦਭਾਵ ਭਿਰਆ
ਿਵਵਹਾਰ ਪ4ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ VTA ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਥਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤ ਲੈ ਕੇ 180 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ
ਤਰਜੀਹੀ ਿਵਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ:
Title VI Coordinator
Office of Civil Rights
Santa Clara Valley Transportation Authority
3331 North First Street, B1
San Jose, CA 95134

ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ (408) 321-5571 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ9 ਿਕ
ਈਕਿਵਲ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)
www.eeoc.gov; ਫੈਡਰਲ ਟਰ ਿਜਟ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (Federal Transit Administration , FTA)

ਂ ਹਾਊਿਜ਼ੰ ਗ (Department of Fair
www.fta.dot.gov; ਜ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਐਡ
Employment and Housing, DFEH) www.dfeh.ca.gov. ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਸਤੇ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਇੱਕੋ ਸਮ9 ‘ਤੇ VTA ਕੋਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤ ਬਾਹਰੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ, VTA ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ VTA ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਪ4ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜਤਾਲ
ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ, ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਜ ਉਸੇ ਸਮ9 ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ)ੇ ।
ਜ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ VTA ਿਵਭਾਗ(ਗ ) ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ ਚ ਨੂੰ ਇਮਪਲੋ ਈ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨਜ
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ ਚ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਿਧਰ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ(ਰੇ)
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪ4ਤੀਿਨਧਤਾ ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ ਉਸਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਪ4ਤੀਿਨਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ ਚ ਦੇ ਚਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ 60 ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ4ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਿਟਵ
ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸEਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ4ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅੰ ਿਤਮ ਫੈਸਲਾ 60 ਿਦਨ ਦੀ
ਸਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ ਚ ਨੂੰ 30 ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਿਖਲਾਫ ਉਸਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ
ਫੈਡਰਲ ਟਰ ਿਜਟ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਈਕਿਵਲ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਜ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ
ਂ ਹਾਊਿਜ਼ੰ ਗ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੇਅਰ ਇਮਪਲਾਇਮਟ ਐਡ

ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (VTA)
ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਨਸਲ, ਰੰ ਗ ਜ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤ ਮਨ<ਾ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ VI ਦੇ ਜ
ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਲਾਭ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਿਜਵ9 ਿਕ 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ
ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ VI ਸਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਥਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਲੈ ਕੇ 180 ਿਦਨ
ਅੰ ਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ;ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਲ VI ਕੋਆਰਡੀਨ%ਟਰ ਨੂੰ (408) 321-5571 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ: VTA Office of Civil Rights, Title
VI Coordinator, 3331 North First Street, Building B-1, San Jose, CA 95134.
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ

ਫ਼ੋਨ:

ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ

ਿਵਕਲਪਕ ਫ਼ੋਨ:
ਸ਼ਿਹਰ, ਪ4 ਤ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ (ਿਜੰ ਨ< ) ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ (ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤ ਿਬਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ):
ਨਾਮ:
ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਿਹਰ, ਪ4 ਤ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਥਤ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ
ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? (ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ)


ਨਸਲ



ਰੰ ਗ



ਕੌਮੀ ਮੂਲ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਪ4ਵੀਨਤਾ)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:

ਟਾਈਟਲ VI ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਸਟਾ ਕਲੈ ਰਾ ਵੈਲੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (VTA)
ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਥਤ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤ VTA ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਗਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ਕੀ ਤੁਸ6 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਘੀ, ਪ4 ਤਕ ਜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ)
ਹ /ਨਹ6। ਜੇ ਹ ਤ , ਏਜੰ ਸੀ/ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਿਦਓ:
ਏਜੰ ਸੀ:

ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਿਹਰ, ਪ4 ਤ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਫ਼ੋਨ:

ਏਜੰ ਸੀ:

ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਿਹਰ, ਪ4 ਤ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਫ਼ੋਨ:

ਮ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ ਿਕ ਮ ;ਪਰ ਦੱਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ< ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ:

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ ਜ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
VTA Office Use Only:
Date Received: __________________________
Received By: ____________________________

ਂ ਟਾਈਟਲ VI/LEP ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਐਡ
1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ VI ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, VTA ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਪਹੁੰ ਚ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। VTA ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਵਹਾਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਉਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰ ਗ ਲੋ ਕ , ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕ , ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪ4ਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। VTA ਸੰ ਸਥਾਵ ਜ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ (http://apps.vta.org/title6/) ਨੂੰ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋ ਤ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ
ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ VTA ਨਾਲ (408)321-2300,
(408)321-2330 TTY ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ ਿਫਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: customer.service@vta.org

