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సవ#$ంచబ()న 1964 0ి23 #4567 చట9 ంల;< ట=ౖట?3 6ల; @A#BCనDటE9Fా, జJK, చరM రంగO లPQR జJSయ మVలం ఆXRరంFా YRమO
అంQ[ం\ే ఏQై`R 0Aవల; aాలbcన(R<D లPQR QR< నుం() అంQే పfgజ`Rలను ah ంద(R<D <#jX[ం\ేలk \ే0A 2వlను ఏ ఒకCరo
ఎదు#BCనకqం(R చూ0Aందుకq sాt@ిట3 uvటfw కటE9బ() ఉంQ[. ట=ౖట?3 6 zి#ాtదులను, 2వl జ#$F$ంద< ఆ#j@ి{} | నD YేQ~ నుం()
180 #j•ల ల;ప‚ తప„క QRఖలq \ేయk†.
‡ zి#ాtదును aాf0ˆ‰ \ేయడంల; మkకq {ాయపడట‹<sŒ Q[గOవ‚న @A#BCనD సమk\Rరం అవసరం. ఈ Žారంను ప•#$ంచడంల;
‡కq స•యం అవసరuv‘Yే ట=ౖట?3 6 అX[sా#$< (512) 369-6255 నంబ˜ వద™ లPQR titlevicomplaints@capmetro.org
ఈ-uv©3 అడf‰ వద™ దయ\ే0ి సంపfQ[ంచం(). ప•#$ంªన Žారంను K#$F$ పంaా†7న అడf‰ - Capital Metro, ATTN: Title VI
Complaints, 2910 E. 5th Street, Austin, TX 78702.
1వ 2¸‹గం
‡ @Aర¹
ఈ-uv©3 అడf‰
పగట? ప•ట సంపfQ[ం\R†7న Ž| º నంబ˜
{ాయంతfం సంపfQ[ం\R†7న Ž| º నంబ˜
అడf‰
యks470ి»†ట¼ s½సం sా¾ా†7న Žా#ాM6 ఆవశtకతలq (వ#$}ం\ేవÀD ఎంచుs½ం()):
o

@ˆద™ 0ˆౖÁ @ిfం6 o

o

ఆ()g టÂÃ o

o

TDD o

o

ఇత#ాలq (@A#BCనం()):

ఈ zి#ాtదును ‡ తరఫ‚న ‡#Ç QRఖలq \ేస} ు`RD#ా?

అవ‚ను o

లPదు o

అవ‚ను అ©Yే, 2వ 2¸‹Fా<sŒ ¾ÉళËం().
లPదు అ©Yే, Q[గOవ‚న @A#BCనD సమk\R#ా<D దయ\ే0ి సమ#$„ంచం()
o

ఏ వtsŒ} తరఫ‚న అ©Yే ‡ర¹ zి#ాtదు \ేస} ు`RD#j ¾ా#$ @Aర¹

o

¾ా#$sŒ ‡YÌ ఉనD సంబంధం

o

ఈ వtsŒ} తరఫ‚న ‡ర¹ ఎందుకq QRఖలq \ేస} ు`RD#j 2వ#$ంచం()
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o

ఈ వtsŒ} తరఫ‚న zి#ాtదును QRఖలq \ే0Aందుకq ¾ా#$ అనుమK Sసుకq`RDర< <#ాÎ#$ంచం().
లPదు o
అవ‚ను o

2వ 2¸‹గం
సంఘటన జ#$F$న YేQ~:
ఏ 2వl అ©Yే జ#$F$ంద< ఆ#j@ిస} ు`RD#j, QR< ¾Éనుక గల sారణR<D sŒంQ[ ¾ాట?ల; ఏQ[ సూªసు}ంQ[? (ఒకట? ఎంచుs½ం())
o

జJK o

o

చరM రంగO o

o

జJSయ మVలం (ఇంFÑËÒ aాfÓణtం ప#$ÔతంFా ఉండటంYÌ స•) o

2వl జ#$F$ంద< ఆ#j@ి{} | నD సంఘటనను 2వ#$ంచం(). @AరË ¹, YేQ~లq, సమయkలq, రo6 నంబర¹Ë, పfతtl {ాÕలq Öదల×ౖన
<#$™ష9 2వ#ాలYÌ aాటE ‡ zి#ాtదును స‡Ù)ంచడంల; స•యప(ే ఏQై`R ఇతర సమk\R#ా<D కÚ(R @A#BCనం(). ఏం జ#$F$ంQో ,
అందుకq బ‹ధtత ఎవ#$ద< ‡ర¹ నమOMతÜ`RD#j 2వ#$ంచం(). అదనప‚ సÝ లం అవసరuv‘Yే దయ\ే0ి అదనప‚ @AÞలను
ఉపgF$ంచం().

ఏ¾Éౖ`R ఇతర sÇందf, #ాష9 ß లPQR {ాÝ<క పfభOతá ఏజ4À7ల వద™ zి#ాtదును QRఖలq \ేâా#ా?
అవ‚ను అ©Yే, Q[గOవ‚న @A#BCనD సమk\R#ా<D దయ\ే0ి సమ#$„ంచం():
o

ఏజ4À7 @Aర¹:

o

ఏజ4À7 అడf‰:

o

సంపfQ[ంప‚ వtsŒ} @Aర¹:

o

Ž| º నంబ˜:

అవ‚ను o

లPదు o

ఎగOవ‚న @A#BCనD zి#ాtదును `ãను చQ[¾ాను, `R వద™ ఉనD ప•#$} సమk\Rరం, నమMకం ఆXRరంFా ఇQ[ సతtuäన<
<#ాÎ#$స} ు`RDను.

zి#ాtదుQRర¹ సంతకం

YేQ~
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