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SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT 

ATTN: Office of Civil Rights 

300 Lakeside Drive, Suite 1800 

Oakland, CA 94612  

TEL: 510-874-7333 

FAX: 510-464-7587 

www.bart.gov 

officeofcivilrights@bart.gov 

:اتصل بنا  

ماتق قققب مممممممممممممممممممممم موق وقبل ماتدق   ممقق  نصماتقيق ق  ق 

مال ممممممممممممممممم4691ات  و  متا  م ماعقيق قاق    م ققق  مال  علق 

م ققاقق  متققلققيقق قق قق ققلممممممممممممم مال  ماتقق قق قق ققلام  ممققق حقق مقق ل

اتانص يم يمشخصمفيماتب   ممات ي  ةمعقلق ممم

ماليممممممممممممممم مأق قق ماتق قنق قن مال  الع  ماتا   مال ماتلبل 

 .م  و مجمال مو  طم يلق ممد ع ةمم ت  مف  رات  

مال مممممممممممممممممممممم ماعقيق قاق     م قا موق  م قنوقت  اليمشخصم اقيققق 

م قاق مممممممممممم مال  ماتق ق ق قلام  متقلقيق ق ق قلمممممممممم ح م وتممق ضقت

ممقكقيق ممممممم اتانص ي مفال تم ق  امشكبىمكي    مإتق 

ماتقنققق ممممممممممممممممم ممقنققققق  ات قب مات  و  ماتي   متق ققق  قاق 

مفق اودق قدقكقبمممممممممممممممممم متقخقلق قجمعق ل فق تققق وقبلممممم.مماتدق  ق 

مشقكقبىمممممممم اتف  راتيم و وبلماتب   م يقل  لم ققق  قا

مممممم ممققممممممممممم(مم481)مخال مم ئ م ث ق وق قق ممق قال  ق   قبمق 

 .م  ر خمآخ مح  ث مملعبم 

ماتقفق كق  مممممممم مال    كقمإرع  مات ك  ىمع  مات     

 :ال مات    ماإلتكي  ويمإت ماتانبالمال و  

 
 إ  اءاممات كبىم  ب  ماتي    ماتد   

  
يمنمكمم  مم يييييييييييييييييييييييييي .1 يمن ممت  ي ممز يومكممتشريعمتممتدسيمنمحممومم ٌم  يجممممذٌممك ٌمكممتمز

ي مزي متمحم يمنم م م  يييييييييييييييييييييwww.bart.govمإلنتح دوًي يطمبمامممت أد
ي  م   يييييييييييييييييييي(.ييOCR)يمنكدوٍةي يمنومتمتدسيأٌرمت  يل امتك يٌم م س كمكمت

 :كحت ٍةيج ح ييعبىيجكٍ يمناٍتوتتيمنحتنٍة
 

 .مالام،يدمنعم من،يد  ميمنمتجفينك دميمنوت س .أي
 (.منع  ،يمنب ن،يمنكموأ)أات يمنوت سي .بي
يأديييييييييييي .ري يمنمكمذعم م منحت ٌخيأديمنح م ٌخيمنحًيد  يفٍمتيمنحمكمٍمٍمذ

 .حدثثي متيمألحدمخ
يمنومعم  يييييييييييييييييييييييي . ي يمنومتم سي مز ي مت تيلنمى يمنمحمً طاٍعةيمن مت ثمة

 . تنحكٍٍذ
أاكتء،يدعمتدٌز،يدأ  تميه مجفيمألعختصيمنذٌزينمدٌمممميييي .هي

 . ع فةي تأل  
منمٍئتتيأديمنك تكميمألخ سيمنحًيجكثيمنوت سي متيدمامميي .دي

 .منكح ك
 .ج  ٍ يمنكوحتً،يدمنحت ٌخ.ييييس 

 
لشمينميٌ حط يمنكوحتًيكحت ةيمنوت س،يف ٍ  ميمنعت ب نيفًي تمحم ييي .2

دلشميطب يمنكوحتمً،يي.يي ك تعد يمنكوحتً(ييOCR)من    يمنكدوٍةي
ي محم جممييييييييييييييييييييي ينمتم ييأد ي محم جمم اٍ  مي تح يمن    يمنكدوٍةي محم فمٍم 

 . تإلعت  
.ينبكوحتٍزيمن قيفًيمنوت سي اتع  يلنىيمنمٍئةيمنفٍد منٍةيمنكمتاامةي .3

يييييييييييييييييييييييييييي يٌم م يدثمكمتومٍمز ي متنمة يمنومتمتدسيفمًيخمةك (ي081)يدٌ  يجعامئمة
 . ٍة يي زيجت ٌخيآخ يحت ثةي ذع  ة

يييي .4   متنمحم م مٍمقيخمةكيخمكم ييييييييييييي(ييOCR)ياٍادأي تح يمن    يمنكدوٍمة
 .ٌ ميعككي زيجب ًيمنوت س(ي01)عو  ي

 تالج تكي تنكوحتًيكحت مٍمتييي(ييOCR)ياٍ  مي تح يمن    يمنكدوٍةي .5
ٌ ميعككي عديماحةميمنوتم سيي(يي01)يخةكي د ياليجذٌديعزيثةثٍزي

دلشمينميٌ حطم يي.يينب   كيعبىيمنكذٌدي زيمنكعب  تت،يعمديمن تجة
يٌم م مييييييييي يفم مد منكوحتًيج فٍ يمنكعب  تتيمنكطب  ةيفًيمن  ثيمنك د ،

 . إغة يمنوت سيل م ٌت (يOCR) تح يمن    يمنكدوٍةي
يمنمحم م مٍم متتيخمةكيييييييييييييي(ييOCR)اٍ  مي تح يمن    يمنكدوٍةي .6  إجمكمتم

يجمبم مًيمنومتم سيييييييييي(يي01)ج عٍزي يكمتومثيهمممت ييييييييي.ييٌ  ت ي زيجت ٌمخ دلشم
ككمتيي.ييحتجةينبكذٌدي زيمن  ثينبح  ٍ تت،يف ٍحميمالج تكي تنكوحتً

يمنمحم م ٌم يييييييي.يياٍحميلعدم يج  ٌ يج  ٍ تتيكحت ًي زي اكيمنك  ق دهمذم
يدمإلجم مءمتيييييييييييييييييياٍوككيدصفي بخ متي يدمالامحمممحمتجمتت، نمبم مت ثمة،
 .منح  ٍ ٍةيمنك صىي مت

يمنم م مميييييييي .7 يأد اٍحميل اتكيخطتبيلغة يلنىيمنكوحتًيدمنكدعىيعبٍه
يعمكمكي مزييييييييي(يي1)يداٍت نيندسيمألط مفيخك ةي.ييمنكدعىيعبٍه أٌمتم

يمألطم مفييييي.يجت ٌخيجب ًيخطتبيمإلغة ينةاحئمتف دلشمينميٌ ميأحمد
 . تالاحئمتف،ياٍحميلغة يمنوت س

يمنمفمٍمد منمٍمةيييييييييييييييي .8 عمديمن تجة،ياٍحميجك ٌ يج  ٌ يمنح  ٍقيلنمىيمنم كمتنمة
 .منكمتااة

  
 

 إ  اءاممات كبى
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  اسم المشتكي
 

 المنزل ھاتف

  عنوان المنزل
 البريدي الرمز    المدينة، الو�ية      الشارع

 العمل ھاتف

  المجموعة العرقية
 

 البريد ا)لكتروني الجنس
 

  )خ6ف المشتكيا آخر إذا كان شخص(الشخص الذي يتم التمييز ضده 
 

 المنزل ھاتف

 

  عنوان المنزل
 البريدي لرمزا    المدينة، الو�ية      الشارع

 العمل ھاتف

 

 

 ):المناسبة المربعات/قم بتحديد المربع(محددة للتمييز  أسس .1

  المنشأ����       اللون����     العرق����   

  

 

 ________________________________________________________________التمييزية المزعومة ) اBفعال( تاريخ الفعل .2
 

  )الدعوى ضده الشخص الذي يتم تقديم(المدعى عليه  .3
   

  ا�سم
 

 الوظيفة
 

 مكان العمل

 

 .ماذا حدث ومن كان المسئول؟ للمزيد من المساحة، قم بإرفاق صفحات ورقية إضافية. صف كيف تم التمييز ضدك .4

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 
 

   �          نعم      ؛ أو مع محكمة فيدرالية، أو تابعة للو�ية؟أخرى ، أو تابعة للو�ية، أو محليةفيدراليةوكالة  إلىھذه الشكوى  بتقديمھل قمت  .5

  :الشكوى إليھا تم تقديمإذا كانت  ا)جابة بنعم، قم بتحديد كل وكالة   

  للو�يةمحكمة تابعة ����     وكالة تابعة للو�ية����     محكمة فيدرالية����     وكالة فيدرالية����   

  ___________________________________________________ التاريخ الذي تمت به تعبئة الشكوى    وكالة محلية����   
 

 

  :إليھاالشكوى  بتقديما�تصال للوكالة أو المحكمة ا)ضافية التي قمت  جھةقم بتزويدنا ببيانات  .6
 

 ا�سم

  

  العنوان
 ريديالب الرمز    المدينة، الو�ية      الشارع

 الھاتف

   

  .وقم بإرفاق أي مستندات داعمة. قم بتوقيع ھذه الشكوى في المساحة أدناه

 التاريخ التوقيع
 

 

  مقاطعة منطقة النقل السريع لخليج سان فرانسيسكو
  نموذج شكوى التشريع السادس
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