
 
 
 

શીષર્ક VI હ�ઠળ �હ�ર અિધકારની �ચૂના 
The Greater Hartford Transit District  

 
 
 
 

The Greater Hartford Transit District એ Civil Rights Act (નાગ�રક અિધકાર અિધિનયમ) ના શીષર્ક VI અ�સુાર વશં, રંગ અન ેરાષ્ટ્ર�ય 
�ળૂને ધ્યાનમા ંલીધા િવના તેના કાયર્ક્રમો અન ેસવેાઓ આપ ેછે.  કોઈપણ વ્ય�ક્ત ક� � માન ેછે ક� ત ેઅથવા તેણી શીષર્ક VI હ�ઠળ કોઈપણ 
ગેરકાયદ�સર ભેદભાવ�ણૂર્ વ્યવહારથી પી�ડત છે તો તે The Greater Hartford Transit District મા ંફ�રયાદ ન�ધાવી શક� છે. આવી કોઇ 
ફ�રયાદ લે�ખતમા ંહોવી જ�ર� છે અને કિથત ભેદભાવ ઘટનાની તાર�ખ પછ�ના 180 �દવસની �દર �જલ્લામા ંફાઇલ કરવી આવશ્યક છે.  
GHTD, One Union Place, Hartford, CT 06103 પર ફ�રયાદો સબિમટ કર� શકાય છે. 

 
ફ�રયાદ ફોમર્ માટ� િવનતંી કરવા અથવા ગે્રટર હાટર્ફોડર્ ટ્રા�ન્ઝટ �જલ્લા નાગ�રક અિધકાર કાયર્ક્રમ, િવશ ેવ� ુમા�હતી માટ� અને ફ�રયાદ ન�ધાવવા 
માટ�ની કાયર્વાહ� માટ�, 860-247-5329 X3011 પર સપંકર્  કરો, titlevicomplaint@ghtd.org, પર ઈમેઈલ કરો, One Union Place, Hartford, 
CT પર અમાર� વહ�વટ� કચેર�ઓની �લુાકાત લો અથવા �લુાકાત લો  www.hartfordtransit.org. 

 
ફ�રયાદ� સીધા Federal Transit Administration (સઘંીય અ�ભવહન સચંાલન) મા ંફ�રયાદ ન�ધાવી શક� છે. 

Region 1 Civil Rights Officer  
Federal Transit Administration  
Kendall Square 
55 Broadway, Suite 920 
Cambridge, MA 02142-1093 

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 ، 860-247-5329 رقم  على  االتصال  یرجى  أخرى،  بلغة  للمعلومات  االحتیاج  حالة  في   
Gujarati 
જો બી� ભાષામાં માિહતી લેવાની જ�ર હોય, તો 860-247-5329 x3011 પર સંપક� કરો. 
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