BAKIT DAPAT MAKILAHOK?
1. Upang sabihin ninyo sa
amin kung ano ang inyong
nasa isip
2. Upang sabihin ninyo sa
amin ang inyong mga
problema 0 suliranin
3. Upang sabihin ninyo sa
amin kung paano malulutas
ang mga problema
Nais namin ng kahit anong mga
mungkahi na makatutulong sa
inyo at sa inyong kapaligiran.
Ayon sa batas kailangan nating
suriin ang iba’t ibang mga plano
at piliin ang pinakamabuti para sa
lugar.

Kailangan naming ang
inyong tulong!

Kung kayo ay naniniwalang
nilabag ang inyong mga
karapatan, maaari kayong
sumulat at magsampa ng
inyong reklamo sa:
The
Alaska
Dept.
of
Transportation
and
Public
Facilities, Civil Rights Office,
2200 East 42nd Avenue, P.O.
Box
196900,
Anchorage,
Alaska 99519-6900.

DOT.Title6@alaska.gov

Tanggapan ng mga Karapatan Sibil
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P.O. Box 196900
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Date of publication

Pisikal na Adres
2200 East 42nd Avenue
Anchorage, Alaska 99508
Telepono

Kung magbibigay kayo ng inyong
opinion sa wikang Tagalog: ipadala
sa pamamagitan ng email sa:

The Alaska Department of
Transportation & Public
Facilities
(“ADOT&PF”)

907-269-0851 (Anchorage)
1-800-770-6236 (Alaska)
TTY: Kontakin ang Alaska
Relay at 7-1-1
Fax: 907-269-0847

Web site:
http://www.state.ak.us/cvlrts

Ang Inyong Mga Karapatang
Sibil
Paano Makikilahok
at
Paano Magsampa Ng
Reklamo

PATAKARAN
Ang ADOT&PF ay walang
kikilingang sinuman dahil sa lahi,
kulay, kasarian, o kahit saang
bansa nanggaling, sa anumang
proyekto sa tinutustusan ng
Pamahalang Federal.
SINO ANG
PANGANGALAGAAN?
Lahat ng mga tao sa inyong
kapaligiran
1. Mga mamamayan at hindi
mamamayan
2. Mga minorya (pangkat na
kakaunti sa lipunan)

BAKIT?
Sa pamamagitan nang maaga at
palagiang pagkuha sa inyong opinion sa
proyektong ito, magagawa namin nang
mas maayos ang aming tungkulin.

1. Matututuhan naming kung
paano ang proyektong ito
ay makakaapekto sa inyo
2. Matututuhan naming kung
paano ang proyektong ito
ay makakaapekto sa inyong
kapaligiran.
3. Malalaman naming kung ano
ang inyong mga
pangagailangan at mga nais.

3. Mga mababang kinikita

4. Makakakuha kami ng ideya
kung paano ito
maisasagawa nang mas
maayos.

4. Mga hindi marunong at
hindi gaanong
nakapagsasalita ng Ingles

5. Malalaman naming kung
bakit hindi dapat isagawa
ang proyekto.

5. Mga katutubong Alaska

6. Makakakuha kami ng mga
bagong ideya.

6. Sinumang may interes,
pangangailangan o ideya

SAAN?
Kahit saang lugar na madali para
sa inyo:
 Mga publikong miting o
pulong: mga simbahan, mga
aklatan, mga paaralan, mga
bulwagan, mga miting ng
Community Council, atbp.
 Mga puwestong may mga
impormasyon at: gusaling
pamilihan, mga groseri at
mga sentrong kalakalan
 Saan man at anuman na
madali para sa mga
interesadong publiko
KAILAN?
Mula sa pagpaplano hanggang sa
matapos ang proyekto.
Iskedyul: Kahit kailan,
kung possible.
 Sa araw or gabi
 Iba’t ibang mga oras
 Iba’t ibang araw
 Iba’t ibang lugar
 Malugod naming
tatangapin ang mga
mungkahi

