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Biểu Mẫu và Thủ Tục Khiếu Nại Về 
Phân Biệt Đối Xử theo Đạo Luật Về 
Dân Quyền năm 1964, Tiêu Mục VI. 

 

Đối với các dự án liên quan đến giao thông vận tải hoặc đường bộ, nếu quý vị cho rằng 
quý vị không được đối xử công bằng do chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình 
trạng khuyết tật của quý vị hoặc các lý do được pháp luật bảo vệ khác, quý vị có quyền 
nộp đơn khiếu nại chính thức với Thành Phố Tacoma. 

 
Hướng dẫn: Nếu quý vị muốn nộp đơn Khiếu Nại Về Phân Biệt Đối Xử cho Thành Phố 
Tacoma, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây và gửi đến:  City of Tacoma, Attention Title VI 
Coordinator, Keith Armstrong, Community & Economic Development Department, Customer 
Service Center, Second Floor, City of Tacoma, 747 Market Street, Tacoma, WA 98402-3793. 

 
 

1. Tên Quý Vị: 2. Điện Thoại: 3. Địa Chỉ Nhà Riêng: 
(Đường/Hộp Thư, Thành 
Phố Tiểu Bang, Mã Zip)  

4. Quý vị cho rằng những người nào đã phân biệt 
đối xử với quý vị? Liệt kê tên của những người 
đó và bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị biết về 
họ:  

5. Ngày xảy ra vụ việc bị cáo 
buộc: 

6. Phân biệt đối xử vì: 
 

 Chủng tộc 

 Màu da 

 Nguồn gốc quốc gia 

 Khác: _____________________________________ 
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7. Giải thích chuyện gì đã xảy ra và tại sao quý vị cho rằng quý vị bị phân biệt đối xử. 
Hãy chỉ rõ những người liên quan. Hãy chắc chắn là quý vị nêu rõ quý vị thấy những 
người khác được đối xử khác biệt với quý vị như thế nào. Nếu quý vị có bất kỳ tài liệu 
bằng văn bản nào khác về những chuyện đã xảy ra, vui lòng đính kèm với biểu mẫu này. 

 

VUI LÒNG HOÀN THÀNH TRANG 3 CỦA BIỂU MẪU NÀY 
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THÔNG TIN BỔ SUNG 
 

8. Tại sao quý vị cho rằng những sự việc này đã xảy ra? 

9. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này giúp quý vị hài lòng? Vui lòng lưu ý rằng 
quy trình này sẽ không dẫn đến việc thanh toán các thiệt hại hoặc bồi thường về tài 
chính. 

10. Có thông tin nào khác giúp chúng tôi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra không? Có 
người nào mà chúng tôi  có thể liên hệ để có thêm thông tin bổ sung không? 
Nếu có, vui lòng liệt kê tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của những người 
đó. 

Chữ ký: Ngày: 
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Thủ Tục Khiếu Nại Về Phân Biệt Đối Xử Của Thành Phố 
Tacoma 

Nếu quý vị tin rằng quý vị không được đối xử công bằng do  chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc 
quốc gia của quý vị, hoặc các lý do được pháp luật bảo vệ khác, quý vị có quyền nộp đơn khiếu 
nại chính thức với Thành Phố Tacoma. 

 
CÁCH NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI 

 
1. Trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc, hãy hoàn thành Biểu Mẫu Khiếu Nại 

Tiêu Mục VI. Quý vị phải trả lời tất cả các câu hỏi. 

 
2. Hoàn thành biểu mẫu này để giúp Thành Phố xử lý khiếu nại của quý vị.  Các khiếu nại phải 

bằng văn bản và được nộp trực tiếp, qua thư, fax hoặc email (bao gồm một bản sao của 
khiếu nại có chữ ký/đề ngày là tệp đính kèm) hoặc bằng các cách thay thế khác đối với người 
cần điều chỉnh thích nghi hợp lý.  Nộp biểu mẫu hoàn chỉnh cho Trung Tâm Hỗ Trợ Khách 
Hàng (xem thông tin chi tiết bên dưới) trong vòng 180 ngày dương lịch kể từ ngày xảy ra 
hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc trừ khi thời hạn nộp đơn được Thành Phố Tacoma hoặc 
quản lý Liên Bang phụ trách giám sát dự án giao thông vận tải gia hạn.  Biểu mẫu khiếu nại 
có sẵn dưới dạng điện tử trên trang web của Thành Phố Tacoma hoặc bản cứng tại Trung 
Tâm Dịch Vụ Khách Hàng. 

 
3. Khiếu nại cần có: 

• Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị.  Nếu quý vị thay mặt người khác nộp đơn, 
nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đó và mối quan hệ của quý vị với người 
đó (bạn bè, luật sư, cha/mẹ, cố vấn, v.v...) 

• Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc văn phòng mà quý vị cho rằng đã phân 
biệt đối xử với quý vị 

• (Các) tên của bất kỳ người nào mà quý vị cáo buộc phân biệt đối xử với quý vị, nếu 
biết 

• Chữ ký của quý vị 
• Mô tả cách thức, lý do tại sao và thời điểm quý vị cho rằng quý vị bị phân biệt đối 

xử.  Bao gồm cả thông tin liên quan về (các) hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc 
nhiều nhất có thể. 
 

4. Nếu người bị phân biệt đối xử có khả năng Tiếng Anh hạn chế, Thành Phố Tacoma (Thành 
Phố) sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ như dịch vụ thông dịch và phiên dịch cho mọi 
người bất kể khả năng thành thạo Tiếng Anh của họ.  Thành Phố cũng có khả năng cung cấp 
bản dịch của các thông báo về Tiêu Mục VI, biểu mẫu khiếu nại và hướng dẫn bằng nhiều 
ngôn ngữ bằng cách nhấn vào nút trên cùng trên trang chủ của Thành Phố. Hãy liên hệ với 
Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng dưới đây để đảm bảo được hỗ trợ nhận bản cứng của thông 
báo và/hoặc biểu mẫu khiếu nại. 
 

5. Nộp đơn khiếu nại bằng văn bản như được hướng dẫn trong biểu mẫu. Thành 
Phố sẽ không xử lý hoặc phản hồi khiếu nại được thực hiện qua điện thoại hoặc 
trực tiếp. 
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CHUYỆN GÌ XẢY RA TIẾP THEO 
 
1. Thành Phố sẽ nhận và xem xét biểu mẫu khiếu nại để  đưa ra quyết định liệu có cần 

thông tin bổ sung không  và cơ quan nào, nếu có, cần điều tra thêm về khiếu nại. 
 

2. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của quý vị, Điều 
Phối Viên Tiêu Mục VI của Thành Phố Tacoma sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản đã 
nhận được khiếu nại của quý vị.  Thành Phố Tacoma cũng sẽ xác định thẩm quyền, khả 
năng chấp nhận, nhu cầu cần thêm thông tin và chi phí điều tra khiếu nại trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày.  Nếu khiếu nại chống lại Thành Phố Tacoma, người khiếu nại sẽ được giới 
thiệu đến quản lý liên bang phụ trách giám sát dự án (hoạt động) giao thông vận tải hoặc 
đường bộ.  Trong tất cả các trường hợp khác, Thành Phố Tacoma sẽ chuyển tiếp bản sao 
khiếu nại hoàn chỉnh của quý vị đến phòng hoặc người được gọi là Bị Đơn và có thể tham 
vấn với một luật sư về việc xác định thẩm quyền, khả năng chấp nhận và chi phí điều tra 
khiếu nại.  Thành Phố Tacoma có thể chỉ định một người hướng dẫn và điều phối các phản 
hồi khiếu nại Tiêu Mục VI của quý vị và người này sẽ liên hệ với quý vị.  Quý vị sẽ được 
thông báo bằng văn bản tên và số điện thoại liên lạc của người đó.  Trong hầu hết các 
trường hợp, Điều Phối Viên Tiêu Mục VI, Keith Armstrong, Giám Sát Phát Triển Kinh Tế & 
Cộng Đồng sẽ xử lý khiếu nại của quý vị.  Quý vị có thể liên hệ với ông ấy theo địa chỉ Title 
VI Coordinator, City of Tacoma, 747 Market Street, Customer Support Center, Tacoma, WA 
98402; (253) 594-7933 hoặc karmstrong@cityoftacoma.org  

 
3. Thành Phố sẽ thông báo cho quý vị và (những) người mà quý vị xác định là có liên 

quan trong vụ việc phân biệt đối xử bị cáo buộc về trạng thái của khiếu nại và, nếu 
cần thiết, quy trình giải quyết khiếu nại. 

 
4. Sau lần xem xét ban đầu khiếu nại và/hoặc điều tra, Thành Phố sẽ gửi cho quý vị thư giải 

quyết trong vòng 45 ngày. 
 
5. Bất kỳ người nào nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử theo Tiêu Mục VI với Thành Phố 

Tacoma và bất kỳ nhân chứng nào cung cấp lời khai hoặc người nào hỗ trợ việc điều tra - dù 
có tìm ra vi phạm Tiêu Mục VI hay không - sẽ không bị Thành Phố Tacoma, nhân viên, đại 
diện của Thành Phố, các bên liên kết với Thành Phố Tacoma, các bên hợp tác kinh doanh, 
đại diện hoặc hành động thay mặt, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các nhà thầu 
khoán, cố vấn, nhà thầu khoán phụ, cố vấn phụ, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc bên cung cấp 
dịch vụ, trả thù hay trả đũa. 

 
Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để giải quyết các khiếu nại một cách không chính thức. Việc 
giải quyết có thể bao gồm (các) cuộc họp hòa giải không chính thức giữa quý vị và những 
người mà quý vị cáo buộc là có liên quan. Những thủ tục này là một phần của quy trình hành 
chính và sẽ không dẫn đến việc thanh toán cho các thiệt hại hoặc bồi thường về tài chính 
khác. 

 
6. (Những) người mà quý vị xác định là có liên quan trong vụ việc phân biệt đối xử bị cáo 

buộc sẽ có 10 ngày để phản hồi. 

 
7. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn khiếu nại, cơ quan điều tra khiếu nại sẽ 

chuẩn bị một báo cáo trong đó có mô tả về vụ việc, những người đã được phỏng vấn, 
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tuyên án và những khuyến nghị để giải quyết. Báo cáo sẽ được xem xét và hoàn thành 
bởi Luật Sư Thành Phố, với sự tư vấn của các nhân viên Thành Phố khác. 

 
8. 15 ngày sau khi báo cáo điều tra được hoàn thành, Thành Phố sẽ sắp xếp các cuộc họp với 

quý vị và (những) người mà quý vị cáo buộc là có liên quan trong vụ việc. Quý vị sẽ được 
nhận một bản sao của báo cáo điều tra và sẽ được thông báo về quyền kháng cáo tuyên án . 

 
Nếu tôi không đồng ý với thư giải quyết của sở thì sao? 

Người khiếu nại không đồng ý với thư giải quyết có thể nộp yêu cầu bằng văn bản cho Trung 
Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng (địa điểm được liệt kê bên dưới) trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
người khiếu nại nhận được phản hồi của Thành Phố để có cách giải quyết khác.  Yêu cầu đó 
có thể được chuyển tiếp đến cơ quan liên bang phụ trách giám sát hoạt động giao thông vận 
tải hoặc đường bộ như Cơ Quan Quản Lý Đường Bộ Liên Bang hoặc Cơ Quan Quản Lý 
Đường Cao Tốc Liên Bang, v.v... 
 

Tôi có cần luật sư để nộp hoặc xử lý khiếu nại không?   
Không. Tuy nhiên, quý vị có thể muốn tìm kiếm tư vấn pháp lý về các quyền của quý vị theo 
pháp luật. 
 

Các thủ tục này không ngăn cản quý vị nộp đơn khiếu nại chính thức với các cơ quan tiểu 
bang hoặc Liên bang khác hay tìm kiếm cố vấn riêng về những khiếu nại cáo buộc phân biệt 
đối xử. Việc đe dọa hoặc trả đũa quý vị dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm theo 
pháp luật. 

 
Những thủ tục này áp dụng cho tất cả các khiếu nại được nộp theo Tiêu Mục VI của Civil 
Rights Act (Đạo Luật Về Dân Quyền) năm 1964 sửa đổi, Mục 504  Rehabilitation Act (Đạo 
Luật Phục Hồi) năm 1973, Civil Rights Restoration Act (Đạo Luật Khôi Phục Dân Quyền) 
năm 1987, và the Americans with Disabilities Act (Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật) năm 
1990, liên quan đến bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do Thành Phố Tacoma, cũng 
như những người thụ hưởng phụ, cố vấn và nhà thầu khoán của Thành Phố, quản lý. 

 
Gửi lại biểu mẫu này đến: 
Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 
Attention:   Keith Armstrong, Title VI Coordinator 
747 Market Street 
Second Floor 
Tacoma, WA 98402 
(253) 591-5000 
Email: karmstrong@cityoftacoma.org  
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