Δηαδηθαζία ππνβνιήο θαηαγγειηώλ βάζεη Τίηινπ VI
1.

Μπνξείηε λα ιάβεηε έληππα θαηαγγειηώλ βάζεη Τίηινπ VI από
ηελ ηζηνζειίδα www.bart.gov ή λα ηα δεηήζεηε από ην Γξαθείν
Αηνκηθώλ Δηθαησκάησλ (OCR). Ο ελάγσλ κπνξεί επίζεο λα
ππνβάιιεη έγγξαθε αλαθνξά ε νπνία λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο
παξαθάησ πιεξνθνξίεο:

α. Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ
ελάγνληνο.
β. Τε βάζε ηεο θαηαγγειίαο (θπιή, ρξώκα, εζληθή θαηαγσγή).
γ. Τελ εκεξνκελία ή ηηο εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο έγηλε ην θεξόκελν
ζπκβάλ ή ζπκβάληα δηάθξηζεο.
δ. Τε θύζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ πνπ νδήγεζε ηνλ ελάγνληα λα
αηζζαλζεί όηη ππήξμε δηάθξηζε.
ε. Ολνκαηεπώλπκα, δηεπζύλζεηο θαη αξηζκνί ηειεθώλνπ αηόκσλ ηα
νπνία ελδέρεηαη λα γλσξίδνπλ ην ζπκβάλ.
ζη. Άιιεο ππεξεζίεο ή δηθαζηήξηα όπνπ ελδέρεηαη λα έρεη θαηαηεζεί
ε θαηαγγειία θαη έλα όλνκα αηόκνπ επηθνηλσλίαο.
δ. Υπνγξαθή ελάγνληα θαη εκεξνκελία.
2. Εάλ ν ελάγσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμεη ηελ θαηαγγειία, κέινο
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γξαθείνπ OCR ζα βνεζήζεη ηνλ ελάγνληα.
Εάλ δεηεζεί από ηνλ ελάγνληα, ην γξαθείν OCR ζα παξάζρεη έλαλ
δηεξκελέα ή δηεξκελέα λνεκαηηθήο γιώζζαο.
3. Οη ελάγνληεο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ θαηαγγειία
απεπζείαο ζηελ αξκόδηα νκνζπνλδηαθή ππεξεζία. Οη θαηαγγειίεο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληόο εθαηόλ νγδόληα (180)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ
θεξόκελνπ πεξηζηαηηθνύ.
4. Τν Γξαθείν OCR ζα μεθηλήζεη ηελ έξεπλα εληόο δεθαπέληε (15)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο θαηαγγειίαο.
5. Τν Γξαθείν OCR ζα επηθνηλσλήζεη εγγξάθσο κε ηνλ ελάγνληα ην
αξγόηεξν ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά από ηε ιήςε ηεο
θαηαγγειίαο γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, εθόζνλ ρξεηαζηεί. Εάλ ν
ελάγσλ δελ κπνξέζεη λα παξάζρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο
εγθαίξσο, ην γξαθείν OCR κπνξεί λα πεξαηώζεη δηνηθεηηθά ηελ
θαηαγγειία.
6. Τν Γξαθείν OCR ζα νινθιεξώζεη ηελ έξεπλα εληόο ελελήληα (90)
εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο θαηαγγειίαο. Εάλ ρξεηαζηεί πξόζζεηνο
ρξόλνο γηα ηελ έξεπλα, ζα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ηνλ ελάγνληα.
Θα ζπληαρζεί κηα έγγξαθε έθζεζε έξεπλαο από ηνλ εξεπλεηή.
Απηή ε έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
πεξηζηαηηθνύ, ηα επξήκαηα θαη ηε ζπληζηώκελε δηνξζσηηθή
ελέξγεηα.
7. Θα ρνξεγεζεί κηα επηζηνιή πεξάησζεο ζηνλ ελάγνληα θαη ζηνλ
ελαγόκελν ή ζην ηκήκα ηνπ ελαγόκελνπ. Τα κέξε ζα έρνπλ πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο επηζηνιήο
πεξάησζεο γηα λα αζθήζνπλ έθεζε. Εάλ δελ αζθεζεί έθεζε από
θαλέλα κέινο, ε θαηαγγειία ζα πεξαησζεί.
8. Εάλ απαηηείηαη, ε έθζεζε ηεο έξεπλαο ζα δηαβηβαζηεί ζηελ αξκόδηα
νκνζπνλδηαθή ππεξεζία.

Ο ηίηλορ VI ηος Νόμος πεπί Αηομικών
Δικαιωμάηων ηος 1964 αξιώνει όηι κανένα
άηομο ζηιρ Ηνωμένερ Πολιηείερ δεν θα
ππέπει να αποκλείεηαι, να ζηεπείηαι
ππονομίων ή να ςπόκειηαι ζε διακπίζειρ
βάζει θςλήρ, σπώμαηορ ή εθνικήρ
καηαγωγήρ, από οποιοδήποηε ππόγπαμμα
ή δπαζηηπιόηηηα πος λαμβάνει

Τα δ ι κα ι ώ μ α η α ζ α ρ
βά ζει ηο ς Τ ίηλο ς VI
ηος Νόμος πεπί Αηομικών
Δικαιωμάηων ηος 1964

ομοζπονδιακή οικονομική ενίζσςζη.
Οποιοδήποηε άηομο θεωπεί όηι έσει
ςποζηεί διακπίζειρ μποπεί να ςποβάλλει
έγγπαθη καηαγγελία ζηο Γπαθείο
Αηομικών Δικαιωμάηων ηηρ San Francisco
Bay Area Rapid Transit District. Η
Ομοζπονδιακή και Πολιηειακή Νομοθεζία

Διαδικαζία ςποβολήρ
καηαγγελιών και
ένηςπο καηαγγελιών

απαιηεί η ςποβολή ηων καηαγγελιών να
ππαγμαηοποιείηαι ενηόρ εκαηόν ογδόνηα
(180) ημεπολογιακών ημεπών από ηην
ηέλεζη ηος ηελεςηαίος θεπόμενος
πεπιζηαηικού.
Οι καηαγγελίερ δύνανηαι να ςποβληθούν
ηασςδπομικά, μέζω θαξ ή ηλεκηπονικού
ηασςδπομείος ζηην παπακάηω διεύθςνζη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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

Ο Τίηλορ VI είναι ο
Νόμορ

SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΟΥ VI
Ονοµατεπώνυµο ενάγοντος
∆ιεύθυνση κατοικίας
Οδός

Τηλέφωνο κατοικίας
Τηλέφωνο εργασίας
Πόλη, Πολιτεία

Φυλή/Εθνική οµάδα

Φύλο

Τ.Κ.
∆/νση ηλ. ταχυδροµείου:

Άτοµο το οποίο υπέστη τη διάκριση (εάν είναι διαφορετικό από τον ενάγοντα)

Τηλέφωνο κατοικίας

∆ιεύθυνση κατοικίας
Οδός

Τηλέφωνο εργασίας

1.

Πόλη, Πολιτεία

Τ.Κ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ (Επιλέξτε το αντίστοιχο(α) κουτί(ά)):

 Φυλή

 Χρώµα

 Εθνική καταγωγή

2.

Ηµεροµηνία της φερόµενης πράξης (ή πράξεων) ________________________________________________________

3.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ (άτοµο έναντι του οποίου στρέφεται η καταγγελία)

Ονοµατεπώνυµο
Θέση

Χώρος εργασίας

4.

Περιγράψτε τον τρόπο µε τον οποίο υποστήκατε διακρίσεις. Τι συνέβη και ποιος ήταν υπεύθυνος; Για επιπλέον χώρο,
προσαρτήστε πρόσθετα φύλλα χαρτιού.

5.

Έχετε υποβάλλει αυτήν την καταγγελία σε άλλη οµοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική υπηρεσία, ή σε οµοσπονδιακό ή
πολιτειακό δικαστήριο;
 Ναι
 Όχι
Εάν η απάντηση είναι θετική, επιλέξτε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλατε την καταγγελία:

 Οµοσπονδιακή Υπηρεσία
 Τοπική Υπηρεσία
6.

 Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο  Πολιτειακή Υπηρεσία
 Πολιτειακό ∆ικαστήριο
 Ηµεροµηνία υποβολής _________________________________________________________

Παρέχετε τα στοιχεία του ατόµου επικοινωνίας της πρόσθετης υπηρεσίας ή δικαστηρίου στα οποία έχετε υποβάλλει την
καταγγελία:

Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση
Οδός

Τηλέφωνο
Πόλη, Πολιτεία

Τ.Κ.

Υπογράψτε την καταγγελία στον χώρο που παρέχεται παρακάτω. Επισυνάψτε τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα.
Υπογραφή
Ηµεροµηνία
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