Oo'n Khieu Nai Theo Khoan VI
Metropolitan Transit Authority of Harris County (Co' Quan Van Tai Oô Thành Hat Harris),
Texas (METRO),

Văn Phòng Cơ Hội Tuyển Dụng Bình Đẳng (EEO)
METRO cam ket clam b ao rang không ai b i cam tham gia, ho ac b i t ir ch oi các lgi ích cua các d ich v u d ua trên ch ung t oc, màu
da, ho ac nguon g oc qu oc gia, c~ugc Kho an VI cua Dao Lu at Dân Quy en (Civil Rights Act) n am 1964, cuã s ira c~oi b o
sung, b ao v e. Don khieu n ai theo Kho an VI ph ai c~ugc n op trong vòng 180 ngày ke tir ngày xay ra hành vi phân biet c~oi
xir b i cáo bu oc.
Thông tin sau clây là can thiet cue giúp chúng tôi giai quyet coon khieu nai cua quý vi. Neu quý vi can bat ky su giúp
viec c~ien coon này, vui lòng liên he Dieu Phoi Viên Khoan VI bang cách goi so (713) 652-8658. Phai giri coon cuã
c~en METRO EEO ffice, Title VI Coordinator, 1900 Main St. P.O. Box 61429, Houston, TX 77208-1429.

Tên cua Quý Vi:

Dien tho ai:

Dia Ch i Duang:

Dia Tho ai Thay Th e:

da nào ve
c~ien

Thành Ph o, Tieu Bang & Mã Zip
(Nh ing) Ng uai b i Phân Biet
Tên:
Dia Ch i

Doi Xir (n eu không ph ai ng uai khieu n ai):

Duang, Thành Ph o, Tieu Bang & Mã Zip:

M uc nào sau clây mô t a chính xác nh at lý do d an c~en hành vi phân biet c~oi xir b i cáo bu oc? (Ch on mot)
CHuNG T pC

Ngày Xay Ra Su Viec:

MÀU DA
XUAT Xir QUbC GIA (T RÌNH Dp T IENG ANH HaN CHE)

Th ai Gian Xay Ra Su Vie c:

Vui lòng mô t a s u viec phân biet c~oi xir b i cáo bu oc. Cho biet tên và ch ic danh cua t at ca nhân viên ch iu trách nhiem cua
METRO. Giai thích s u viec cuã dien ra, nh ing ng uai mà quý v i tin là có trách nhiem, và thông tin liên quan c u th e khác. Vui
lòng s ir d ung trang tiep theo cua mau coon này n eu cau thêm ch o trong.

( ien______________________________________________________________________________________trangtieptheocua
D
maudon)

Do'n Khieu Nai Theo Khoan VI
Metropolitan Area Transit Authority of Harris County (Co'
Quan Van Tai Dô Thành Hat Harris),
Texas (METRO),

Văn Phòng Cơ Hội Tuyển Dụng Bình Đẳng
Vui lòng mô t o s u viec phân biet ctoi xir b i cáo bu oc (tiep theo)

Quý vi ctã nop cto'n khieu nai cho bat kY co' quan nào cua lien bang, tieu bang hay
phuo'ng? (Chon mot)
CÓ

ctia
KHÔNG

Neu có, hãy liet ke co' quan / các c o' quan và thông tin lien h e b ben d ubi

Co' quan:
Hia Ch i Huo~ng, Thành Ph o, Tieu Bang & Mã Zip:

Ten Ng aai Lien He:
Hien tho ai:

Co' quan:
Hia Ch i Huo~ng, Thành Ph o, Tieu Bang & Mã Zip:

Ten Ng aai Lien He:
Hien tho ai:

Tôi xác nh an thông tin tôi ctã ctoc cáo bu oc ben tren và thông tin ctó là có th uc theo s u hieu biet chính xác nh at cua tôi.

Ch u Ký cua Ng ao~ i Khieu Nai

Ngày

Viet In ho ac Hánh Máy Ten c ua Ng aai Khieu Nai
Ngày Nhan:
Nguo~i Nhan:

