# 516
Title VI complaint I
EEO Office
Ang kumpaniyang VIA ay nakatuon sa pagtiyak na walang tao ang ibubukod mula sa
pakikilahok o tanggihan ang mga benepisyo nito dahil sa diskriminasyon batay sa lahi, kulay o
bansang pinagmulan o kawalan ng kaya , bilang protektado ng Title VI ng Civil Rights Act ng
1964. Bilang karagdagan sa pamagat VI, ipinagbabawal ng VIA ang diskriminasyon batay sa
kasarian, edad, kawalan ng kaya o ang limitadong kasanayan sa Ingles. Ang mga reklamong may
kinalalaman sa Title VI ay dapat maihain sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng diumano’y
discriminasyon.
Ang sumusunod na impormasyon ay kinakailangan upang matulungan kami sa pagpoproseso ng
reklamo. Sa mga nangangailangan ng anumang tulong sa pagkumpleto ng form, mangyaring
tumawag sa 210-362-2075. Ang nakumpletong form ay dapat na ipadala sa:

VIA Metropolitan Transit
EEO Officer
800 West Myrtle, Suite 102
San Antonio, Texas 78212

EEO.officer@vianfo.net
Pangalan
Direksiyon ng tirahan
Lungsod, estado at zip code
Numero ng telepono
Ang mga taong naging sakop ng diskriminasyon
Pangalan o mga pangalan nila
Direksiyon ng tirahan
Lungsod, estado at zip code

Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa kadahilanang naniniwala ka na
nangyari ang di-umano'y diskriminasyon?
Piliin ang isang dahilan:
lahi
kulay
bansang pinangalingan
kasarian o sexo
edad
limitadong kasanayan sa Ingles

Ano’ng araw (o petsa) naganap ang diumano’y discriminasyon?

Sa sarili mo’ng salita, paki paliwanag kung ano ang nangyari. Pakibigay ang pangalan at
katungkulan ng mga manggagawa ng VIA at ang mga serbisyo at programang kasali sa
pangyayari. Pakipaliwanag kung ano ang nangyari. Sino –sa iyong palagay- ang may
responsibilidad, at ang mga iba pang impormasyon na kaugnay sa nangyari. Pakikabit ang mga
dahon ng papel sa dokumentong ito kung kayo ay nangangailangan ng espasyo. Paki kabit din
ang ano mang material na kasulatan o impormasyon, na sa iyong akala ay may kinalaman sa
iyong pagsumbong.

Ihinarap mo ba ang reklamo tungkol sa nasabing discriminasyon sa ibang ahensiya, mapasa
federal, state o local o sa isang hukumang federal o ng estado?

Oo (yes)

Hindi (No)

Kung ito ang kaso, paki turo ang ahensiya o korte kung saan ninyo inihain ang sumbong at
pakibigay na rin ang impormasyon tungkol sa kontakto, sa baba ng pahinang ito.

Ahensiya

Bilang ng telepono

Pangalan ng kontakto

Direksiyon
Lungsod, estado at zip code

Hukuman (court)
Pangalan ng kontakto

telepono

Direksiyon

Nabasa ko ang mga napahayag na sumbong at ayon sa aking pinakamabuting pakakaalam, ito ay
totoo.

Pirma ng nagsumbong

(Date)

(Complainant’s sig)

Petsa
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