Mga Panuto
PAANO MAGSAMPA NG REKLAMO
SA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION & PUBLIC FACILITIES

Sa inyo bang palagay nilabag ang inyong mga karapatan at kayo ay inapi ng State of Alaska,
Department ng Transportation & Public Facilities?
Paano magsampa ng reklamo:
Ang reklamo ay dapat na nakasulat
Pinirmahan ng taong nagreklamo
Maaaring nakasulat sa inyong sariling wika

1. KAILAN

Kayo ay kailangang magsampa ng reklamo sa loob ng 180 araw na may pasok sa trabaho sa alinman

sa mga sumusunod na pangyayari: a) Nang mangyari ang akto/ginawa
b) Nang matuklasan ninyo ang tungkol dito
c) Kung ang hinihinalang pang‐aapi ay nagpapatuloy,

i. petsa ng huling pangyayari o
ii. Nang tumigil na ang kilos o gawi

1
Magpapadala kami ng form / pormularyo sa loob ng 5 araw pagkakuha namin sa inyong
reklamo.
2
Kakailanganin namin ang mga sumusunod na impormasyon sa form / pormularyo:
a) Pangalan, tirahan, numero ng telepono at email (kung mayroon).
b) Pangalan at tirahan ng tao o himpilan ng samahan na pinaghihinalaang gumawa ng pang‐aapi.
c) Batayan ng reklamo: a) lahi b) kulay o c) bansang pinanggalingan.
d) Petsa/mga petsa ng inirereklamong pinaghihinalaang akto ng pang‐aapi.
e) Mga katunayan tungkol sa reklamo: Paano, Bakit, Saan.
f) Mga pangalan ng iba pang ahensiya, panlunsod, pang‐estado, pambansa o pederal, kung saan

isinampa ang reklamo.

Kailangang ibalik ang nasagutang form/pormularyo sa loob ng 15 araw na may pasok sa trabaho.

4. Ipadala ang impormasyon
SA:

The Civil Rights Office, Department of Transportation & Public Facilities The State of Alaska
P.O. Box 196900
Anchorage, Alaska 99519‐6900
Phone: 907‐269‐0851
1‐800‐770‐6236 Alaska only
TTY: Contact Relay Alaska 7‐1‐1
FAX: 907‐269‐0847

at/o
Federal Highway Administration
Department of Justice
U.S. Department of Transportation Civil Rights Division Office of Civil Rights Coordination and Review Section‐NWB 1200 New Jersey
th
Avenue, SE 950 Pennsylvania Avenue, NW 8 Floor E81‐314 Washington, DC 20530 Washington, DC 20590

ANG REKLAMO AY KAILANGANG NAKASULAT.
KAILANGANG PIRMAHAN ITO NG TAONG NAGRERELAMO.

BIGYAN PANSIN: kung kayo ang nagsasampa ng reklamo para sa ibang tao, ipaliwanag kung
bakit. Kailangang may pahintulot kayo sa taong ito.
Sa loob ng 5 araw pagkatanggap sa inyong mga sagot, ipaaalam sa inyo ng Civil Rights Office na natanggap nila ito.
PAGSISIYASAT Ang espesyalistang Title VI, na may kasanayan sa mga pagsisiyasat, ang magsasagawa ng pagsisiyasat.
PAGPAPASYA Ipaaalam sa inyo ang kapasyahan ng reklamo sa loob ng 45 araw.

Iba pang mga reklamo; Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa:
th

Federal Transit Administration, Office of Civil Rights Chief, Investigations & Adjudication 400 7 Street, SWW Room 4132
Washington, DC 20590

