
BAN QUẢN LÝ LIÊN VẬN GREATER HARTFORD:  PHẦN VI ĐƠN KHIẾU 
NẠI 

Mục I 

Tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại (nhà): Điện thoại (nơi làm việc): 

Địa chỉ Email: 

Mục II 

Bạn trình đơn khiếu nại này với tư cách cá nhân? [ ] ĐÚNG* [ ] KHÔNG 

* Nếu bạn trả lời “đúng” với câu hỏi này, hãy đến Mục III. 

Nếu bạn trả lời không, vui lòng cung cấp tên và quan hệ của người mà bạn khiếu nại. 

Vui lòng giải thích tại sao bạn trình đơn khiếu nại cho bên thứ ba: 

Vui lòng xác nhận rằng bạn đã có sự cho phép của 
bên chịu tổn thất nếu bạn trình đơn khiếu nại thay 
mặt một bên thứ ba. 

[ ] ĐÚNG* [ ] KHÔNG 

Mục III 

Tên Cơ quan hoặc chương trình bị khiếu nại: 

Tên cá nhân bị khiếu nại (nếu có): 

Chức vụ của cá nhân bị khiếu nại (nếu có): 

Số điện thoại (nếu có): 

Mục IV 

Tôi cho rằng sự phân biệt đối xử mà tôi đã trải qua dựa trên (đánh dấu tất cả các mục đúng với bạn): 

[ ] Chủng tộc [ ] Màu da [ ] Nguồn gốc Quốc gia 

Ngày bị Phân biệt (tháng, ngày, năm): 

Giải thích càng rõ ràng càng tốt điều gì đã xảy ra và tại sao bạn nghĩ rằng bạn bị phân biệt đối xử.  Mô tả 
tất cả những ai có liên quan.  Kể tên (những) người đã phân biệt đối xử với bạn (nếu có) cũng như tên và 
thông tin liên lạc của bất kỳ nhân chứng nào.  Nếu cần nhiều chỗ viết hơn vui lòng viết vào trang bổ 
sung. 



BAN QUẢN LÝ LIÊN VẬN GREATER HARTFORD:  PHẦN VI ĐƠN KHIẾU 
NẠI 

Trang 2 
Mục V 

Trước đây bạn đã từng trình đơn khiếu nại Phần VI tới 
Ban quản lý chưa? 

[ ] CÓ [ ] KHÔNG 

Mục VI 

Bạn đã từng trình đơn khiếu nại Phần VI tới các cơ 
quan Liên bang, Bang, hoặc địa phương hoặc tới bất 
kỳ Tòa án Liên bang hoặc Bang chưa? 

[ ] CÓ [ ] KHÔNG 

Nếu có, vui lòng đánh dấu tất cả các mục đúng với bạn và ghi tên cơ quan hoặc tòa án: 
[ ] Cơ quan Liên bang: _____________________________________________________________ 
[ ] Cơ quan Bang: _________________________________________________________________ 
[ ] Cơ quan Địa phương: ____________________________________________________________ 
[ ] Tòa án Liên bang: _______________________________________________________________ 
[ ] Tòa án Bang: ___________________________________________________________________ 

Vui lòng cung cấp thông tin về người cần liên lạc tại cơ quan/tòa án nơi trình đơn khiếu nại. 

Tên: 

Chức vụ: 

Cơ quan: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Mục VII 

Cần ký và ghi ngày bên dưới. 
 
____________________________________________      ________________________________ 
               Ký                                                                                                   Ngày 

Vui lòng nộp đơn này (đến nộp hoặc gửi thư) đến: 
Greater Hartford Transit District, Title VI Coordinator  
One Union Place 
Hartford, CT 06103 

 


