
Quyền công chúng theo Đề mục VI

• Bi-State Development vận hành các chương trình và dịch vụ của mình không liên
quan đến chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Đề mục VI của Đạo luật
Quyền Công dân năm 1964.
Bất kỳ ai tin rằng họ là người bị hại bởi bất kỳ hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp
nào theo Đề mục VI có thể nộp đơn khiếu nại với Bi-State Development.

• Để biết thêm thông tin về chương trình quyền công dân của Bi-State Development, và
quy trình nộp đơn khiếu nại, liên hệ (314) 335-3509; EEOCivilRights@bistatedev.org;
hoặc ghé thăm văn phòng hành chính của chúng tôi tại 211 N. Broadway, St. Louis,
MO 63102. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập BiStateDev.org.

• Người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp lên Cục Quản lý Giao thông Liên
bang bằng cách nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Quyền Công dân, Lưu ý: Điều phối
viên Chương trình Đề mục VI, Tòa nhà phía Đông East Building, Tầng 5 TCR, 1200
New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590.

• Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ (314) 335-3509.



Đề mục VI: Quy trình Khiếu nại Cục Quản lý Giao thông Liên 
bang 

Bi-State Development sẽ xử lý và điều tra các khiếu nại từ các cá nhân cáo buộc bị phân biệt 
đối xử trong các chương trình hoặc hoạt động của Bi-State Development theo Đề mục VI 
của Đạo luật Dân quyền năm 1964. Các khiếu nại về phân biệt chủng tộc, màu da hoặc nguồn 
gốc quốc gia trong các chương trình hoặc hoạt động có thể được đệ trình theo quy trình sau 
đây. 

Làm sao để nộp đơn khiếu nại. 
Bất kỳ ai tin rằng họ bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia 
của họ bởi Bi-State Development có thể nộp đơn khiếu nại theo Đề mục VI trực tiếp hoặc 
thông qua người đại diện được ủy quyền bằng cách hoàn tất và nộp Mẫu Khiếu nại theo Để 
mục VI của Bi-State Development. Bi-State Development sẽ điều tra các khiếu nại nhận 
được không nhiều hơn 180 ngày sau sự việc bị cáo buộc. Có thể truy cập vào các mẫu đơn 
khiếu nại bằng cách nhấp vào liên kết sau đây: 

Mẫu đơn Khiếu nại Đề mục VI 
Đơn khiếu nại nên được nộp cho: 
Bi-State Development 
EEO & Workforce Diversity  
211 North Broadway 
Suite 700, Mail Stop 167 
St. Louis, MO 63102 

Chấp nhận khiếu nại 
Sau khi nhận được khiếu nại, Bi-State Development sẽ xem xét để xác định xem nó có quyền 
lực pháp lý không. Người khiếu nại sẽ nhận được thư xác nhận trong vòng 10 ngày kể từ khi 
chúng tôi nhận được khiếu nại, ở đây sẽ thông báo cho họ biết khiếu nại có được văn phòng 
của chúng tôi điều tra hay không. 

Điều tra 
Bi-State Development sẽ điều tra kịp thời tất cả các khiếu nại về phân biệt đối xử dựa trên 
chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia bị cáo buộc trong các dịch vụ và chương trình 
của mình trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại hoàn chỉnh. Người khiếu nại có 
thể được liên hệ nếu cần thêm thông tin để giải quyết khiếu nại. Người khiếu nại sẽ có 10 
ngày làm việc kể từ ngày liên hệ để gửi thông tin được yêu cầu cho Bi-State Development. 
Bi-State Development có thể chọn khép khiếu nại nếu không nhận được thông tin yêu cầu 
trong vòng 10 ngày làm việc. Khiếu nại cũng có thể bị khép lại về mặt hành chính nếu 
Người khiếu nại không còn muốn tiếp tục khiếu nại, hoặc nếu Người khiếu nại không hợp 
tác trong việc điều tra khiếu nại. 

Thư kết qủa  
Sau khi việc điều tra hoàn tất, Bi-State Development sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và gửi 
một lá thư cho Người khiếu nại dựa trên kết quả điều tra: 

1. Nếu thư kết quả tóm tắt các cáo buộc trong việc chỉ ra Bi-State Development không
tìm thấy sự vi phạm các quy định của Đ mụcề VI. Bức thư này khép lại vụ việc.



2. Nếu thư kết quả tóm tắt các cáo buộc trong việc chỉ ra các chương trình hoặc dịch vụ
của Bi-State Development là vi phạm Tiêu đề VI. Thư này cũng sẽ có một mô tả
ngắn gọn về các biện pháp khắc phục sẽ được thực hiện để đạt được sự tuân thủ.

Quyền kháng cáo 
Người khiếu nại có thể kháng cáo quyết định cuối cùng của việc điều tra theo Đề mục VI 
bằng cách gửi kháng cáo bằng văn bản cho Bi-State Development trong vòng 10 ngày làm 
việc sau khi nhận được thư nêu rõ quyết định cuối cùng. Việc kháng cáo phải được đệ trình 
lên Giám đốc điều hành của Bi-State Development theo địa chỉ sau: Văn phòng của CEO, 
211 N. Broadway, Suite 700, St. Louis, MO 63102.

Cục quản lý giao thông liên bang 
Ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp lên Văn phòng Quyền Dân sự của Cục Quản lý 
Giao thông Liên bang tại: 

Cục Quản lý Giao thông Liên bang (FTA) 
Văn phòng Dân quyền, Lưu ý: Điều phối viên Chương trình Đề mục 
VI Tòa nhà phía Đông East Building, Tầng 5 TCR 
1200 New Jersey Ave., SE 
Washington DC 20590 



Mẫu đơn Khiếu nại theo Đề mục VI 

Đề mục VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 tuyên bố “Không một ai ở Hoa Kỳ, bị cấm tham gia, bị từ chối lợi ích hoặc bị 
phân biệt đối xử do chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nhận hỗ trợ tài 
chính của Liên bang nào.”

Xin vui lòng cung cấp các thông tin cần thiết sau đây để xử lý khiếu nại của bạn. Hoàn thành mẫu đơn này và gửi cho Bi-State 
Development, EEO & Workforce Diversity, 211 N. Broadway, Suite 700, Mail Stop # 167, St. Louis, MO 63102 hoặc gửi 
email đến EEOCivilRights@bistatedev.org.

Phần I:

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại (Nhà): Điện thoại (Làm việc):

Địa chỉ Email:

Yêu cầu định dạng có thể 
truy cập?

In bản lớn Băng cát sét
TDD Khác

Phần II:

Bạn nộp đơn khiếu nại này cho chính bạn? Có* Không 

*Nếu bạn trả lời "có" cho câu hỏi này, hãy đến Phần III.

Nếu không, xin vui lòng cung cấp tên và mối quan hệ của 
người mà bạn khiếu nại giúp:

Xin vui lòng giải thích lý do tại sao bạn nộp đơn cho bên thứ ba:

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận được sự cho phép của bên bị hại nếu bạn 
nộp đơn thay mặt cho một bên thứ ba. Có* Không 

Phần III:

Tôi tin rằng sự phân biệt đối xử mà tôi gặp phải là do (đánh dấu tất cả những điều phù hợp):

[    ] Chủng tộc [    ] Màu da [    ] Nguồn gốc quốc gia 

Ngày bị phân biệt đối xử (Tháng, Ngày, Năm): 

Giải thích rõ ràng nhất có thể về những điều đã xảy ra và tại sao bạn tin rằng bạn bị phân biệt đối xử. Mô tả tất cả những 
người liên quan. Bao gồm tên và thông tin liên lạc của người đã phân biệt đối xử với bạn (nếu biết) cũng như tên và thông tin 
liên lạc của bất kỳ nhân chứng nào. Nếu cần thêm không gian, xin hãy sử dụng mặt sau của mẫu đơn này



Phần IV

Trước đây bạn đã từng nộp đơn khiếu nại Đề mục VI với cơ quan này chưa? Có Không

Section V 

Xin vui lòng cung cấp thông tin về một người liên lạc tại cơ quan/tòa án tại nơi nộp đơn khiếu nại.

Tên:

Danh hiệu: 

Cơ quan / Tòa án:

Địa chỉ nhà:

Điện thoại:

Phần VI

Tên của cơ quan bị khiếu nại:

Người lên họ:

Danh hiệu:

Số điện thoại:

Bạn có thể đính kèm bất kỳ tài liệu bằng văn bản hoặc thông tin khác mà bạn nghĩ là có liên quan đến khiếu nại của bạn.

Chữ ký và ngày yêu cầu dưới đây:

Chữ kí 

Vui lòng gửi mẫu đơn này trực tiếp hoặc gửi thư đến:

Bi-State Development 
EEO & Workforce Diversity Office 
211 N. Broadway 
Suite 700, Mail Stop 167 
St. Louis, MO  63102 

EEOCivilRights@bistatedev.org 

[    ] Toà án Liên bang: 

[    ] Toà án Tiểu bang:  

KhôngBạn đã nộp đơn khiếu nại này với bất kỳ cơ quan Liên bang, Tiểu bang hoặc địa 
phương nào khác, hoặc với bất kỳ tòa án Liên bang hoặc Tiểu bang nào chưa?

[    ] Cơ quan Liên bang:  

[    ] Cơ quan Tiểu bang:

[    ] Cơ quan Địa phương: 

Ngày

Nếu có, đánh dấu vào tất cả những nơi thích hợp:

Có

mailto:EEOCivilRights@bistatedev.org
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