سازمان  TriMetبه حقوق مدنی احترام می گذارد
سازمان  TriMetبرنامه های خود را مطابق با قانون حاکم و صرف نظر از نژاد ،رنگ پوست ،ملیت،
مذهب ،جنسیت ،گرایش جنسی ،وضعیت تأهل ،سن یا معلولیت اجرا می کند.

بیانیه سیاست سازمان  TriMetدر خصوص باب ششم
باب ششم قانون حقوق مدنی مصوب سال  1964بیان می دارد:
«هیچ شخصی در ایاالت متحده نباید به سبب نژاد ،رنگ پوست یا ملیت خود از شرکت در هرگونه
برنامه یا فعالیت دریافت کننده کمک مالی از سوی دولت فدرال مستثنی شود ،از مزایای آن محروم گردد
یا مورد تبعیض واقع شود».
سازمان  TriMetمتعهد است که الزامات مندرج در باب ششم را در تمامی برنامه ها و فعالیت های دریافت
کننده کمک مالی از دولت فدرال رعایت کند .جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد الزامات سازمان
 TriMetدر خصوص عدم تبعیض نژاد ذکرشده در باب ششم ،از طریق شماره تلفن 503-238-7433
) (TTY 7-1-1ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ  hello@trimet.orgﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ثبت شکایت در خصوص باب ششم
هر فردی که معتقد است به موجب اعمال تبعیض آمیز و غیرقانونی ذکرشده در باب ششم مورد رنجش
قرار گرفته است ،می تواند شکایتی را ثبت و برای سازمان  TriMetارسال کند .این شکایت باید به
صورت کتبی باشد و ظرف  180روز پس از تاریخ وقوع تبعیض مورد ادعا به سازمان TriMet
ارسال شود .جهت کسب اطالعات در مورد نحوه ثبت شکایت ،از طریق یکی از روش های زیر با
سازمان  TriMetتماس بگیرید.
TriMet
Director, Diversity and Transit Equity
1800 SW 1st Avenue, Suite 300
Portland, OR 97201
Phone: 503-962-2217
Fax: 503-962-6469
Email: hello@trimet.org
شما می توانید شکایت خود را به طور مستقیم برای  Federal Transit Administrationبه Office of Civil
 Rightsارسال کنیدTitle VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, :Attention ،
.1200 New Jersey Ave., SE, Washington, D.C. 20590

روﯾﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی

ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎور دارد از ﻋﻤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﮋاد ،رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ ،اﺻﻠﯿﺖ ،ﻣﺬھﺐ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺟﻨﺲ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄھﻞ ﯾﺎ ﺳﻦ
از ﺳﻮی  TriMetﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی  ،TriMetﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 TriMetﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ظﺮف ﻣﺪت ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  180روز ﭘﺲ از واﻗﻌﮫ ﻣﻮرد ادﻋﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد  .TriMetﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮدازش
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد TriMet ،آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ  TriMetدر ﺧﺼﻮص آن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮫ
ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد  TriMetﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ TriMet ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت را ظﺮف ﻣﺪت  90روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  TriMetﺑﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺎﮐﯽ ده ) (10روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزرس ﻣﻨﺘﺼﺐ  TriMetﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ارﺳﺎل
ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ  TriMetﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزرس  TriMetﺗﻤﺎس ﻧﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﮔﺮ اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ظﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﮫ
دﺳﺖ ﺑﺎزرس ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  TriMetﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﮫ طﻮر اداری ﺑﺒﻨﺪد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ
ﺷﺎﮐﯽ ﺧﻮاھﺎن اداﻣﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ طﻮر اداری ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ TriMet ،ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﺧﻼﺻﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺷﺮح داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ رأی  TriMetرا ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ظﺮف ﻣﺪت
ھﻔﺖ ) (7روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﮫ  ،TriMetﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ  TriMetارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮح دھﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ظﺮف
ﻣﺪت  10روز ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی را ﺑﮫ اطﻼع ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،اﺑﻼﻏﯿﮫ رأی را ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

حمل و نقل کالن شهری در سه بخش ناحیه اورگان ()TriMet
1800 SW 1st Avenue, Suite 300
Portland, OR 97201

503.962.2217
trimet.org

فرم شکایت در خصوص باب ششم*
باب ششم قانون حقوق مدنی مصوب سال  1964ملزم می دارد که «هیچ شخصی در ایاالت متحده نباید به سبب نژاد ،رنگ پوست
یا ملیت خود از شرکت در هرگونه برنامه یا فعالیت دریافت کننده کمک مالی از سوی دولت فدرال مستثنی شود ،از مزایای آن
محروم گردد یا مورد تبعیض واقع شود».
اطالعات زیر برای کمک به ما در رویه رسیدگی به شکایت شما ضروری است .در صورت نیاز به کمک برای تکمیل این فرم
یا نیاز به اطالعات در قالب های دیگر ،لطفا ا به ما اطالع دهید.
این فرم را تکمیل کنید و به سازمان  TriMetبازگردانیدDirector of Diversity and Transit Equity, 1800 SW 1st Ave., ،
.Suite 300, Portland, OR 97201
 .1نام شاکی:
 .2نشانی:
 .3شهر:

ایالت:

 .4شماره تلفن (خانه):
آدرس پست الکترونیکی:

(محل کار):

 .5آیا این شکایت را از جانب خود ارائه می دهید؟
را ارائه می دهید ،بنویسید:

کد پستی:

 .اگر نه ،لطفا ا نام و نسبت خود را با فردی که برای وی شکایت

لطفا ا توضیح دهید که چرا برای شخص ثالث ،شکایت را ارائه داده اید:

.

در صورتی که از جانب شخص ثالث شکایت را ارائه می دهید ،لطفا ا تأیید کنید که از سوی این شخص آسیب دیده اجازه این
کار را دارید.
 .6کدامیک از موارد زیر به بهترین وجه توضیح می دهد که چرا شما معتقدید تبعیضی صورت گرفته است؟ آیا این تبعیض به
دلیل یکی از موارد زیر در خصوص شما بوده است (مربع های مورد نظر را عالمت بزنید):
 .aنژاد:



 .bرنگ پوست :
 .cملیت:



 .7تبعیض مورد ادعا در چه تاریخی رخ داده است؟
 .8تبعیض مورد ادعا را به زبان خود (با استفاده از کلمات خود) توصیف کنید .توضیح دهید که چه اتفاقی افتاد و معتقدید که کدام
سیاست ،برنامه ،فعالیت یا فرد تبعیض آمیز بوده است.

 .9آیا این شکایت را برای سازمان فدرال ،ایالتی یا محلی ،یا دادگاه فدرال یا ایالتی دیگری ارسال کرده اید؟
خیر :
بله :
اگر بله ،مربع مورد نظر را عالمت بزنید:
سازمان فدرال 
دادگاه ایالتی



دادگاه فدرال



سازمان ایالتی



سازمان محلی 

 .10لطفا ا اطالعات مربوط به شخص رابط در سازمان/دادگاهی را ارائه دهید که در آن شکایت ثبت شده است.
نام:
نشانی:
شهر:

ایالت:

کد پستی:

شماره تلفن:
 .11لطفا ا قسمت پایین را امضا کنید .شما می توانید هرگونه مطلب مکتوب یا سایر اطالعاتی را که فکر می کنید به شکایت شما
مربوط باشد ،پیوست کنید.

امضای شاکی

تاریخ

