Tiêu đề VI
Chính sách Không Kỳ thị Tiêu đề VI
Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 quy định rằng: “Không ai trên đất Hoa Kỳ co thể, dựa
trên căn bản chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, bị loại trừ trong sự tham gia, bị từ chối quyền lợi,
hoặc bị kỳ thị trong bất cứ chương trình hoặc sinh hoạt nào có sự hỗ trợ của chính phủ Liên bang.”
Thành phố Costa Mesa, theo Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 và các đạo luật liên hệ,
cố gắng đảm bảo sự tiếp cận và sử dụng tất cả các chương trình, dịch vụ hoặc quyền lợi bắt nguồn
từ bất cứ hoạt động nào sẽ được thực hiện bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính,
tuổi tác, khuyết tật, hoặc tình trạng kinh tế xã hội.
Chương trình Tiêu đề IV của Thành phố Costa Mesa
Tập sách Tiêu đề VI (tiếng Anh)
Tập sách Tiêu đề VI (tiếng Tây Ban Nha)
Tập sách Tiêu đề VI (tiếng Việt)
Cách Nộp đơn Khiếu nại
Bất cứ người nào tin rằng mình, hoặc với tư cách là một thành viên của một tầng lớp người đặc biệt, bị kỳ
thị bởi Thành phố Costa Mesa trên căn bản chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác,
hoặc khuyết tật có thể nộp đơn khiếu nại kỳ thị theo Tiêu đề VI và các đạo luật liên quan. Đơn khiếu nại
phải được nộp trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày sự ký thị cho là đã xảy ra. Mẫu Đơn
Khiếu Nại của thành phố có thể lấy:
•
•
•

Trực tuyến ở nối kết dưới đây
Bằng cách gọi cho Đơn vị Nhân sự của Thành phố ở số (714) 754-5350
Đích thân bằng cách lấy mẫu đơn ở Tòa Thị Chính: 77 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626 (lầu 3)

Gửi Đơn Khiếu nại đã điền đầy đủ tới:
Human Resources Manager, Title VI Coordinator
City of Costa Mesa
P.O. Box 1200
Costa Mesa, CA 92628
Trong trường hợp người khiếu nại không hài lòng với sự giải quyết của Thành phố Costa Mesa, đơn
khiếu nại tương tự có thể gửi đến:
•
•
•

Federal Transit Administration, Region IX Office of Civil Rights, 201 Mission Street, Suite
1650, San Francisco, CA 94105
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New
Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590
Federal Highway Administration, Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue, SE 8th
Floor E81-105, Washington, DC 20590

Mẫu Khiếu nại VI (tiếng Anh)
Mẫu Khiếu nại VI (tiếng Tây Ban Nha)
Mẫu Khiếu nại VI (tiếng Việt)

