
શીષર્ક VI ફ�રયાદ ફોમર્ 
Greater Hartford Transit District 

 
  
ફ�રયાદ�)ઓ)�ુ ંનામ:  _________________________________________________________________________________________________________  
 
ફ�રયાદ�)ઓ)�ુ ંસરના�ુ:ં ______________________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
ફ�રયાદ�)ઓ)નો ફોન નબંર: ઘર: (_____)__________________  કાયર્સ્થળ: (_____)__________________ 
 

 
ફ�રયાદ�ના પ્રિતિનિધ�ુ ંનામ : _________________________________________________________________________________________________  
 
સરના�ુ ં:_____________________________________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
ટ��લફોન નબંર ઘર: (_____)__________________  કાયર્સ્થળ: (_____)____________________  
 
�ૃપા કર�ન ેફ�રયાદ� )ઓ) સાથે તમારા સબંધંો જણાવો:  __________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 

  
એજન્સી અથવા પ્રોગ્રામ � તમાર� સામે ભેદભાવ રાખતા હોવાનો તમ ેદાવો કરો છો : 
 
નામ : ________________________________________________________________________________________________________________________   
 
સરના�ુ ં:_____________________________________________________________________________________________________________________  
 
ટ�લેફોન નબંર: (_____)__________________ 
 
વ્ય�ક્ત)ઓ) ના નામ �ના માટ� તમ ેદાવો કય� છે ક� તે તમાર� સાથે ભેદભાવ કર� છે (જો �ણતા હોય તો): ________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  

 



 
�ુ ંતમાર� ફ�રયાદ તમાર� ક� અન્ય લોકોની સારવારમા ંસેવાઓ પહ�ચાડવામા ંઅથવા �જલ્લાની અન્ય લોકોની ભેદભાવ�ણૂર્ કાયર્વાહ�મા ં

ભેદભાવને લઈને છે ?જો એ�ુ ંહોય, તો �ૃપા કર�ને નીચેના આધાર (રો) �જુબ �ચૂવો �ના કારણે તમે માનો છો ક� આ ભેદભાવ�ણૂર્ 

કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવી હતી.   
 
  _____ વશં                                                  _____રંગ                                          _____ રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ   
 
     
કિથત ભેદભાવ કઈ તાર�ખે )ખો) પર થયો હતો?  ________________________________________________________________________________   
 
�ૃપા કર�ન ેશ� તેટ�ુ ંસ્પષ્ટ કરો ક� �ુ ંબન્�ુ ંહ� ુ ં,આ શા બન્�ુ ંએ�ુ ંતમે માનો છો, અને તમાર� સાથ ેક�વી ર�તે ભેદભાવ કરવામા ંઆવ્યો 

હતો. �ૃપા કર�ન ે�ચૂવો ક� કોણ સામેલ હ� ુ.ં ભેદભાવના કિથત �ૃત્યો િવશે શ� તટેલી �ષૃ્ઠ�િૂમ મા�હતી શામેલ કરો.  (જો જ�ર� હોય તો 
વધારાના �ષૃ્ઠો જોડ� શકો છો). 
 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 

 
 
�ૃપા કર�ન ેઆ ફ�રયાદ ફોમર્ પર નીચે હસ્તાક્ષર કરો અને તાર�ખ લખો . 
  
___________________________                                                                _________________________  
              (હસ્તાક્ષર                                                                   (                                           ) તાર�ખ)  
 

�ૃપા કર�ને �ણૂર્ કર�લ ,હસ્તાક્ષર કર�લ ભેદભાવ ફ�રયાદ ફોમર્ અહ� મેઇલ કરો: 
 

Director of Paratransit Services 
Greater Hartford Transit District 

One Union Place, Hartford, CT 06103 
 
આ મા�હતી િવનતંી કરવા પર એક્સેિસબલ ફોમ�ટમા ંઅને �ગે્ર� િસવાયની અન્ય ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે . 
જો બી� ભાષામા ંમા�હતી લેવાની જ�ર હોય તો ,860-247-5329 x3011 પર સપંકર્  કરો 
 
French 
Si des renseignements sont nécessaires dans une autre langue, composez le 860-247-5329, poste 3011. 
Serbo Croatian 
Ako su vam potrebne informacije na drugom jeziku, nazovite 860-247-5329 x3011 
Portuguese 



Se precisar de informações em outro idioma, ligue para 860-247-5329, ramal 3011. 
Italian 
Se avete bisogno di informazioni in un’altra lingua, telefonate al numero 860-247-5329 int. 3011. 
Polish 
Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na te informacje w innym języku, prosimy o kontakt na numer telefonu 
860-247-5329 wewn. 3011. 
Russian 
Если Вам необходима информция на другом языке, пожалуйста, обращайтесь по номеру 
телефона 860-247-5329, доб. 3011. 
Spanish 
Si necesita información en otro idioma, llame al 860-247-5329, extensión 3011. 
Chinese 
如需其他语言的信息，请致电 860-247-5329 x3011 
Vietnamese 
Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, hãy gọi 860-247-5329 x3011 
Korean 
다른 언어로 기재된 정보가 필요하신 경우, 860-247-5329 x3011로 연락해 주시기 바랍니다. 
Hindi 
य�द जानकार� अन्य भाषा म� चा�हये, 860-247-5329 x3011 संपकर्  कर� 
Arabic 

3011، داخلي 860-247-5329في حالة االحتیاج للمعلومات بلغة أخرى، یرجى االتصال على رقم   
Gujarati 
િવનંતી કરવા પર આ માિહતી સુલભ સ્વ�પમાં અન ેઅગેં્ર� િસવાયની અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. 
જો બી� ભાષામાં માિહતી લેવાની જ�ર હોય, તો 860-247-5329 x3011 પર સંપક�  કરો. 
 


