የTITLE VI አቤቱታ ቅፅ
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA)
Office of Civil Rights
WMATA በተሻሻሇው Title VI of the Civil Rights Act of 1964 እንደተጠቀሰው ማንኛውም ሰው በዘር በቀሇም ወይም
በብሔር ልዩነት ከተሳትፎ እንዳይገሇል ወይም ጥቅማጥቅሞችን እንዳይከሇከል ሇመርዳት የቆመ ድርጅት ነው፡፡
የሚከተሇው መረጃ የእርስዎን አቤቱታ ሇማስተናገድ አስፈላጊ ነው፡፡ ይህንን ፎርም ሇመሙላት እርዳታ
ከፈሇጉ እባክዎ የ Title VI አስተባባሪን በስልክ ቁጥር (202) 962-1082 ያነጋግሩ፡፡ የተሞላውን ፎርም ሇWMATA
Office of Civil Rights, Title VI Coordinator, 7G – 03, 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 20001. ይላኩ፡፡
((እባክዎ በቁም ጽፈት ይጻፉ)
ክፍል 1:
ስም:
አድራሻ:
ስልክ (የቤት):

ስልክ (የሥራ):

የኢሜል አድራሻ:
የተፈሇገው ፎርማት:

 ትልቅ ጽሁፍ  በቴፕ  TDD  ሌላ (ይግሇጹ)

ክፍል 2:
ይህን አቤቱታ የሚያቀርበው ሰው እርስዎ
 ነው* (እርስዎ ከሆኑ ወደ ክፍል 3 ይሂዱ)  አይደሇም
ነዎት?
እርስዎ ካልሆኑ አቤቱታውን
የሚያቀርቡሇትን ሰው ስም እና ከእርስዎ
ጋር ያላችሁን ዝምድና ይግሇጹ::
ሇሶስተኛ አካል ሇምን አቤቱታውን
እንደሚያቀርቡ እባክዎ ይግሇጹ::
እባክዎ መድሎ የደረሰበትን አካል ወክሇው ሇማመልከት ተገቢውን ፈቃድ ማግኘትዎን
 ነው  አይደሇም
ያረጋግጡ::
ክፍል 3:
የደረሰብኝ መድሎ ይህን የተመረኮዘ ነው (የሚመሇከተውን ምልክት ያድርጉ)::
 ዘር  ቀሇም  ብሔር  ሌላ (ይግሇጹ)
መድሎ ተደረገበት የተባሇበት ጊዜ (ወር፣ ቀን፣ ዓመተ ምህረት):
ሇምን መድሎ ተደረገብኝ ብሇው እንዳመኑ እና ምን እንደሆነ አብራርተው ይግሇጹ፡፡ እርስዎ ላይ አድሎ ያደረገ(ጉ) ሰው
(ዎች) ስም እና አድራሻ (ካወቁ) ይጥቀሱ፡፡ ምስክርም ካሇ ያካቱ፡፡ተጨማሪ ቦታ ካስፈሇገ የፎርሙን ግልባጭ ወረቀት
ይጠቀሙ፡፡

የፎርሙን ግልባጭ ይሙለ

ክፍል 4:
ከዚህ በፊት ሇዚህ ድርጅት የ Title VI አቤቱታ አቅርበዋል? እባክዎ ይግሇጹ፡፡

ክፍል 5:
ይህን አቤቱታ ሇሌላ የፌደራል ስቴት ወይም የሀገር ውስጥ ኤጀንሲ ወይም ሇየትኛውም
የፌደራል ወይም ስቴት ፍርድ ቤት አቅርበዎል?
ሇሌላ አካል አቤቱታ ካቀረቡ እባክዎ ከዚህ በታች ያሇውን መረጃ ይስጡ
ድርጅት:
የተጠሪ ስም:
አድራሻ:

የስልክ ቁጥር:

ድርጅት:

የተጠሪ ስም:

አድራሻ:

የስልክ ቁጥር:

 ነው  አይደሇም

 ነው  አይደሇም

ሇአቤቱታው ተገቢ ነው ያለትን ማንኛውንም የተጻፈ ሰነድ ወይም ሌላ መረጃ ማያያዝ ይችላለ፡፡
ከላይ የተጻፈውን አቤቱታ አንብቤ ባሇኝ መረጃ እውቀት እና እምነት እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡
___________________________________________________________________________________________________________
የአቤቱታ አቅራቢው ፊርማ
ቀን
ይህን የአቤቱታ ፎርም በዚህ አድራሻ ይላኩ:
WMATA Office of Civil Rights, Title VI Coordinator, 7G-03, 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 20001

