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 VIک

صتغ ثہ کی ک ررو ئی

 .1ػٌواى  VIکے اضتغبثہ کے فبرم  www.bart.govضے ڈاؤى لوڈ کیے
جبضکتے ہیں یب آفص آف ضول رائٹص (او ضی آر) ضے گسارظ کی جبضکتی ہے۔
هذػی ایک تحریری بیبى بھی جوغ کرضکتب ہے جو درج ریل هؼلوهبت پر هػتول
ہوں:
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g

ًبم ،پتہ ،اور هذػی کب ٹیلی فوى ًوبر۔
اضتغبثہ کی بٌیبد (ًطل ،رًگ ،قوهی اصلیت)۔
تبریخ یب تواریخ جص هیں هبیٌہ طور پر اهتیبزی ضلوک کب واقؼہ یب واقؼے
واقغ ہوئے ہوں۔
حبدثہ کی ًوػیت جص ضے هذػی کو هحطوش ہوا کہ اهتیبزی ضلوک
ایک ػبهل تھب۔
اى اغخبؼ کے ًبم ،پتے ،اور ٹیلی فوى ًوبرز جي کو واقؼے کی ببرے
هیں هؼلوهبت ہوں۔
دیگر ایجٌطیبں یب ػذالتیں جہبں هوکي ہے کہ اضتغبثہ درج کیب گیب ہو اور
ایک رابطے کب ًبم۔
هذػی کب دضتخط اور تبریخ۔

 .2اگر هذػی اضتغبثہ لکھٌے پر قبدر ًہ ہو ،تو او ضی آر کب ػولہ هذػی کی هذد
کرے گب۔ اگر هذػی گسارظ کرے ،تو او ضی آر زببى یب ػالهت کب ایک هترجن
فراہن کرے گب۔
 .3هذػیوں کو یہ حق حبصل ہے کہ وہ بالواضطہ هٌبضب وفبقی ایجٌطی هیں
اضتغبثہ درج کریں۔ هذػیوں کے لئے ضروری ہے کہ آخری هبیٌہ حبدثہ کے
ایک ضو اضی ( )180دًوں کے اًذر اضتغبثہ درج کریں۔
 .4او ضی آر اضتغبثہ هوصول ہوًے کے بؼذ کبم کبج کے پٌذرہ ( )15دًوں کے
اًذر ایک تفتیع غروع کرے گب۔
 .5او ضی آر اگر ضرورت ہو تو هسیذ هؼلوهبت کے لئے اضتغبثہ هوصول
ہوًے کے بؼذ کبم کبج کے تیص ( )30دًوں ضے قبل تحریری طور پر هذػی
ضے رابطہ کرے گب۔ اگر هذػی ایک هؼیٌہ هذت هیں هطلوبہ هؼلوهبت فراہن
کرًے ضے قبصر رہتب ہے ،تو او ضی آراًتظبهی طور پر اضتغبثہ کو خبرج کر
ضکتب ہے۔
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 .6او ضی آر اضتغبثہ هوصول ہوًے کے ًوے ( )90دًوں کے اًذر تفتیع هکول
کرے گب۔ اگر تفتیع کے لئے اضبفی وقت کی ضرورت ہو تو هذػی ضے رابطہ
کیب جبئے گب۔ تفتیع کبر ایک تحریری تفتیػی رپورٹ تیبر کرے گب۔ اش رپوٹ
هیں واقؼہ ،تفتیع کے ًتبئج اور تجویس کردہ اصالحی کبرروائی کب ایک
تلخیصی بیبى غبهل ہوگب۔
 .7هذػی اور هذػب ػلیہ یب غؼبۂ هذػب ػلیہ کو حتوی خط فراہن کیب جبئے گب۔
پبرٹیوں کو اپیل کرًے کے لئے حتوی خط هلٌے کے بؼذ پبًچ ( )5دى هلیں
گے۔ اگر کوئی بھی پبرٹی اپیل ًہ کرے تو اضتغبثہ کو خبرج کر دیب جبئے گب۔
 .8اگر ضرورت ہو تو تفتیػی رپورٹ کو هٌبضب وفبقی ایجٌطی کو فبرورڈ
کر دیب جبئے گب۔

ہم سے رابطہ کریں:
سین فرانسسکو بے ایریا ریپڈ ٹرانزٹ ڈسٹرکٹ
اے ٹی ٹی این :آفس آف سول رائٹس
 300لیک سائڈ ڈرائیو ،سوئیٹ 1800
اوک لینڈ ،سی اے 94612
ٹیلی فون510-874-7333 :
فیکس510-464-7587 :
www.bart.gov
officeofcivilrights@bart.gov
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سين فرانسسکو بے ايريا ريپڈ ٹرانزٹ ڈسٹرکٹ
عنوان  VIاستغاثہ فارم
گھر کا ٹيلی فون

مدعی کا نام

کام کاج کی جگہ ٹيلی فون

گھر کا پتہ
گلی
نسل/نسلی گروپ

زپ
ای ميل کا پتہ

شہر ،رياست
جنس

وه شخص جس کے ساتھ امتيازی سلوک برتا گيا )اگر مدعی کے عالوه کوئی اور ہو(
گھر کا پتہ
گلی
.1

گھر کا ٹيلی فون
کام کاج کی جگہ ٹيلی فون
زپ

شہر ،رياست
امتيازی سلوک کی خاص بنياد )مناسب باکس/باکسز چيک کريں
نسل

قومی اصليت

رنگ

.2

مبينہ امتيازی سلوک )سلوکوں( کی تاريخ ________________________________________________________

.3

مدعا عليہ )جس کے خالف انفرادی استغاثہ دائر کيا گيا ہو(

نام
کام کا مقام

عہده

.4

.5

يہ بيان کريں کہ آپ کے ساتھ امتيازی سلوک کيسے برتا گيا۔ کيا ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اضافی جگہ کے لئے کاغذ کے اضافی صفحات منسلک
کريں۔

کيا آپ نے کسی ديگر وفاقی ،رياستی يا مقامی ايجنسی ميں؛ يا کسی وفاقی يا رياستی عدالت ميں استغاثہ دائر کيا ہے؟
اگر جواب ہاں ہے ،تو ہر اس ايجنسی پر چيک کريں جس ميں استغاثہ دائر کيا ہے:
افاقی ايجنسی
مقامی ايجنسی

.6

 ہاں

رياستی عدالت
رياستی ايجنسی
وفاقی عدالت
استغاثہ دائر کئے جانے کی تاريخ _______________________________________________________

جس اضافی ايجنسی يا عدالت ميں آپ نے استغاثہ دائر کيا ہے اس کے رابطہ کے شخص کی معلومات فراہم کريں:

نام
ٹيلی فون

پتہ
گلی

اس استغاثہ کی درج ذيل جگہ ميں دستخط کريں۔ کوئی تعاونی دستاويز منسکل کريں۔
دستخط
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زپ

شہر ،رياست
تاريخ

