Tulare County – Tulare County Area Transit/TCAT
2020 Title VI Program

EXHIBIT H/ HALIMBAWA H
TULARE COUNTY AREA TRANSIT
TITLE VI COMPLAINT FORM (TAGALOG)/URI NG REKLAMO NG TITLE VI
Seksyon I: (mangyaring isulat ang malinaw)
1. Pangalan
2. Address
3. Telepono:

3. Pangalawang telepono (opsiyonal):

4. Email address:
5. Mga kinakailangan sa format ?
[] Malaking print [] audio tape [] TDD [] iba pa
Bahagi II:
6. Ikaw ba ay paghaharap ang reklamong ito sa iyong sariling ngalan?

Yes*

hindi

* Kung sumagot ka ng "Oo" para #6, pumunta sa section III.
7. Kung "hindi" ang sagot mo sa #6, ano ang pangalan ng taong nakakasalamuha mo sa
reklamong ito?
Pangalan
8. Ano ang kaugnayan mo sa taong ito:
9. Ipaliwanag kung bakit ikaw ay Naihain para sa isang third party:
10. Mangyaring kumpirmahin na nakakuha ka na ng pahintulot para sa mga ito na mag-file sa
ngalan ng agnagdadalamhati na Partido.

Oo

No

Bahagi III:
11. Naniniwala ako na ang diskriminasyon na naranasan ko ay batay sa (Lagyan ng tsek ang lahat
ng angkop):
[ ] Race

[ ] Color

[ ] National Origin

12. Petsa ng di-umano 'y diskriminasyon: (mm/DD/YYYY)
13. Ipaliwanag nang malinaw hangga 't maaari kung ano ang nangyari at bakit ka naniniwala na
nadiskrimina ka. Ilarawan ang lahat ng taong sangkot dito. Isama ang pangalan at contact
information ng (mga) taong nadiskrimina laban sa iyo (kung alam), pati na rin ang mga
pangalan at contact information ng anumang saksi.

Kung kailangan ng mas maraming

espasyo, gamitin lamang ang form na ito.
Bahagi IV:
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14. Mayroon ba kayong isang reklamo sa title VI sa Tulare County?
Yes_______

No________

If Yes, When? __________

Bahagi t:
15. Naihain mo na ba ang reklamo na ito sa anumang iba pang pederal, pang-estado, o lokal na
ahensiya, o sa anumang pederal o estado na hukuman?
Yes

No

Kung oo, lagyan ng tsek ang lahat ng angkop:
[] Federal Agency __________________ [] estado Agency ____________________
[ ] Federal Court ___________ ______

(] Local ahensya ___________________

[] Estado hukuman ______________________
16. Kung sumagot ka ng "Oo" para #15, magbigay ng impormasyon tungkol sa isang contact na
tao sa ahensya/korte kung saan Naihain ang reklamo.
Pangalan
Pamagat
Kalayaan
Address
Telepono:

email:

Bahagi VI:
Pangalan ng transit reklamo sa ahensiya ay laban:
Makipag-ugnayan sa tao:
Telepono
Maaari mong Ikabit ang anumang nakasulat na materyales o iba pang impormasyon na sa palagay
mo ay may kaugnayan sa iyong reklamo.Kailangan ang lagda at petsa sa ibaba para makumpleto
ang form:
Lagda ___________________________________Araw___________________
Mangyaring isumite ang form na ito sa personal o sa pamamagitan ng koreo sa sumusunod na
address:
TCAT Title VI Compliance
Coordinator
Tulare Count Resource
Management Agency
5961 S. Mooney Boulevard
Visalia, CA 93277
Email:
RMAPublicRequest@co.tulare.ca.us

FTA Office of Civil Rights
Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor – TCR,
1200
New Jersey Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20590.

Caltrans
District 6
Title VI Coordinator
1352 W. Olive
Fresno, CA 93778-2616
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