
MẪU KHIẾU NẠI TIÊU ĐỀ VI 

Ngày Nộp:

Tên:

Oklahoma Department of Transportation

200 N.E. 21st Street, Room 1-C1

Oklahoma City, Oklahoma 73105

Fax: (405) 522-2136

Civil Rights Division

Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma cam kết đảm bảo rằng không người nào nào bị loại 
khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các quyền lợi về dịch vụ của Sở trên cơ sở chủng tộc, màu da, 
hoặc nguồn gốc dân tộc, như đã nêu trong Tiêu Đề VI của Đạo Luật về Dân Quyền năm 1964, đã 
sửa đổi. Phải nộp các khiếu nại Tiêu Đề VI trong vòng 180 ngày theo lịch kể từ ngày xảy ra phân 
biệt đối xử bị cáo buộc. 

Địa Chỉ:

Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip:

Điện Thoại Cơ Quan:

Điện Thoại Nhà:

Địa Chỉ Email:

Phone: (405) 521-3379

Nêu rõ quý vị cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên (các) cơ sở nào (đánh dấu tất cả các câu đúng): 

Tôn GiáoNguồn Gốc Dân Tộc Màu Da Chủng Tộc 

 Điện Thoại Cơ Quan:

 Địa Điểm Làm Việc (nếu biết):

 (Các) Tên:

Nêu rõ (những) người quý vị cho rằng đã phân biệt đối xử với quý vị: 

 Ngày diễn ra sự việc bị cáo buộc:

Tình Trạng Khuyết TậtTuổi TácGiới Tính

Nếu quý vị có luật sư đại diện liên quan đến các vấn đề được nêu trong khiếu nại này, vui lòng cung cấp các điều sau:

 Điện Thoại Cơ Quan:

 Tên:

 Địa Chỉ:

 Địa Chỉ Email:

Giải thích tại sao quý vị cho rằng phân biệt đối xử đã xảy ra. Nếu có nhân chứng, vui lòng nêu tên, địa chỉ và số điện thoại. Hãy 
nhớ nêu rõ những người khác được đối xử khác biệt so với quý vị như thế nào. Đính kèm thêm các trang nếu cần và bất kỳ tài 
liệu bằng văn bản nào liên quan đến trường hợp của quý vị. 
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Quý vị định yêu cầu biện pháp khắc phục nào? Vui lòng nêu cụ thể:

Quý vị đã gửi văn bản hoặc có ý định gửi văn bản buộc tội hoặc khiếu nại liên quan đến các vấn đề được nêu ra trong khiếu nại này 
với bất kỳ cơ quan nào khác (Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương) không: 

 Cơ Quan:

 Có Không

Nếu có, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

 Địa Chỉ:

 Tên Điều Tra Viên (nếu biết): 

 Số Điện Thoại:

 Địa Chỉ Email:

 Ngày Nộp:

 Tình trạng vụ việc:

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc (các) cáo buộc trên và đó là sự thật theo hiểu biết của tôi. 
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Chữ ký Ngày

ODOT Title VI Form  
Revised 6/2016

Phải nộp mẫu đã hoàn thành cho Bộ Phận Dân Quyền của Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma. 
Nếu quý vị cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc điền vào mẫu này, vui lòng liên hệ Điều Phối Viên Tiêu Đề VI theo sô 
4́05-521-3379. 

Tên viết in hoặc đánh máy của người khiếu nại:

Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối 
các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, 
người tiếp nhận phụ, và nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật/tàn 
tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
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Oklahoma Department of Transportation
200 N.E. 21st Street, Room 1-C1
Oklahoma City, Oklahoma 73105
Điện thoại: (405) 521-2072
Fax: (405) 522-2136
Civil Rights Division
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma cam kết đảm bảo rằng không người nào nào bị loại khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các quyền lợi về dịch vụ của Sở trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc dân tộc, như đã nêu trong Tiêu Đề VI của Đạo Luật về Dân Quyền năm 1964, đã sửa đổi. Phải nộp các khiếu nại Tiêu Đề VI trong vòng 180 ngày theo lịch kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử bị cáo buộc. 
Phone: (405) 521-3379
Nêu rõ quý vị cho rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên (các) cơ sở nào (đánh dấu tất cả các câu đúng): 
Nêu rõ (những) người quý vị cho rằng đã phân biệt đối xử với quý vị: 
Nếu quý vị có luật sư đại diện liên quan đến các vấn đề được nêu trong khiếu nại này, vui lòng cung cấp các điều sau:
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Customer Satisfaction Survey
Adobe LiveCycle Designer Template
8.2.1.4029.1.523496.503679
Quý vị đã gửi văn bản hoặc có ý định gửi văn bản buộc tội hoặc khiếu nại liên quan đến các vấn đề được nêu ra trong khiếu nại này với bất kỳ cơ quan nào khác (Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương) không: 
Nếu có, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc (các) cáo buộc trên và đó là sự thật theo hiểu biết của tôi. 
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ODOT Title VI Form  Revised 6/2016
Phải nộp mẫu đã hoàn thành cho Bộ Phận Dân Quyền của Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma. 
Nếu quý vị cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc điền vào mẫu này, vui lòng liên hệ Điều Phối Viên Tiêu Đề VI theo sô ́405-521-3379. 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật/tàn tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
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