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شيوه شکايت عنوان ششم) ( Title VI
ھر شخصی که معتقد ميباشد که بر اساس نژاد ،رنگ ،يا منشاء مليت توسط وزارت ترابری مريلند مورد تبعيض قرارگرفته ميتواند
شکايت عنوان  VIرا از طريق پرکردن و تسليم فرم شکايت عنوان ششم تقاضا نمايد .وزارت ترابری مريلند شکايتھايی را که بيش
از  180روز از زمان رخداد مورد ادعا از آن نگذشته باشد  ،بررسی می کند .وزارت ترابری مريلند شکايت ھايی را که کامل
ھستند بررسی خواھد کرد.
به محض دريافت شکايت ،وزارت ترابری مريلند برای تعيين اينکه آيا دفتر ما دارای صالحيت قضايی است آن را بررسی می کند.
شاکی  ،نامه تاييدی را مبنی بر اينکه آيا شکايت او دردفتر ما مورد بررسی قرارخواھد گرفت دريافت خواھد کرد.
وزارت ترابری مريلند  60روزفرصت دارد تا در مورد شکايت تحقيقات خود را انجام دھد .اگر اطالعات بيشتری جھت حل و
فصل پرونده مورد نياز باشد  ،وزارت ترابری مريلند ممکن است با شاکی تماس بگيريد .شاکی  15روز از تاريخ دريافت نامه
فرصت دارد تا اطالعات درخواست شده را به مامور تحقيق اختصاص داده شده به پرونده بفرستد .اگرشاکی ظرف مدت  15روز با
مامور تحقيق تماس نگيرد و يا اطالعات موردنياز بيشتررا فراھم نسازد ،وزارت ترابری مريلند می تواند از نظر اجرايی پرونده را
ببندد .پرونده ھمچنين می تواند از نظر اجرايی بسته شود اگر شاکی تمايلی به ادامه پرونده نداشته باشد.
مامور تحقيق ،پس از بررسی شکايت  ،يکی ازاين دو نامه را برای شاکی صادر می کند  :يک نامه مختومه ،يا يک نامه يافته
ھا) .(LOFنامه مختومه  ،خالصه اتھامات را نوشته و بيان می دارد که ھيچ گونه نقض عنوان ششم وجود نداشته و پرونده بسته
خواھد شد .نامه يافته ھا ) (LOFخالصه اتھامات و مصاحبه ھا را در مورد واقعه ادعا شده نوشته و توضيح می دھد که آيا اقدامات
انضباطی ،آموزش بيشتر به کارمند و يا اقدامات ديگری به عمل خواھد آمد .اگر شاکی تمايل به تجديد نظر درمورد تصميم گيری
داشته باشد 10 ،روزاداری پس از تاريخ نامه مختومه يا نامه  LOFفرصت دارد تا درخواست کتبی خود را به دبيرخانه وزارت
ترابری مريلند يا دفتر دبيرخانه ای که درنامه مختومه يا نامه LOFتعيين شده ارسال نمايد.
ھر شخصی می تواند شکايت خود را به طور مستقيم با سازمان حمل و نقل دولت فدرال) ، (FTAدر دفتر حقوق مدنی  ، FTAبه
آدرس زير ارسال نمايد:

Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590.
اگر اطالعت به زبانھای ديگر مورد نياز می باشد ،لطفا با شرکت ترجمه شرايبر ) (Schreiber Translations, Inc.با
شماره تلفن  1800-822-3213و يا با  Ad-Astraبا شماره تلفن  301-408-4242يا  1800-308-4807تماس حاصل
فرماييد.

