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MỤC 1: THÔNG TIN LIÊN LẠC/THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ KHIẾU NẠI 

1. Tên (họ, tên, chữ cái đầu tên đệm) 
 
 

2.  Số Điện Thoại 

3.  Địa chỉ nhà (số nhà và tên phố, thành phố, tiểu bang, mã zip) 
 
 

4.  Địa chỉ Email 

5.  Phương thức Liên lạc Ưu tiên 
 
 

6.  Giờ Liên lạc Tốt nhất 

MỤC 2: THÔNG TIN VỀ KHIẾU NẠI 

7. Địa điểm/Phòng ban nơi xảy ra hành vi/sự vụ bị cáo buộc. 8.  Ngày xảy ra hành vi/sự vụ bị cáo buộc.   

(mm-dd-yyyy) 
 

9.  Nếu hành vi phân biệt đối xử theo cáo buộc đã xảy ra quá 180 ngày dương lịch, hãy 
cho biết lý do.   

 

10. Quý vị đang cáo buộc phân biệt đối xử theo cơ sở nào? (đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp.) 

 Chủng tộc  Màu da  Quốc gia Xuất xứ  Tình trạng Thông thạo Tiếng Anh Hạn chế 
 

11. Vui lòng giải thích điều gì đã xảy ra với quý vị (quý vị có thể dùng thêm các trang giấy khác nếu cần).  
Gửi kèm khiếu nại bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào. 
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MỤC 3: NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ THEO CÁO BUỘC 

12. Tên (họ, tên, chữ cái đầu tên đệm) 
 
 

13. Số Điện Thoại 

MỤC 4: TÊN CỦA NHÂN CHỨNG LÀ NGƯỜI CHÚNG TÔI CÓ THỂ LIÊN LẠC ĐỂ LẤY THÔNG TIN HỖ TRỢ/LÀM RÕ KHIẾU NẠI 

14. Tên Nhân chứng 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Số Điện Thoại Nhân chứng 

MỤC 5: KHIẾU NẠI ĐÃ NỘP 

16. Quý vị có nộp, hoặc dự định nộp khiếu nại liên quan đến vấn đề đã nêu cho bất kỳ cơ quan nào sau đây không?  
Nếu có, hãy cho biết ngày nộp đơn. 
(đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp.) 
 

 U.S. Department of Transportation (DOT, Bộ Giao Thông Hoa Kỳ) 
(mm-dd-yyyy) 

 Federal Highway Administration (FHWA, Cơ quan Quản lý Xa lộ Liên bang) 
(mm-dd-yyyy) 

 Federal Transit Administration (FTA, Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Liên bang) 
(mm-dd-yyyy) 

 U.S. Department of Justice (DOJ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) 
(mm-dd-yyyy) 

 Khác: 
(mm-dd-yyyy) 

 

17. Quý vị có thảo luận khiếu nại với bất kỳ đại diện nào của Quận Fort Bend không? Nếu có, hãy cho biết tên, chức danh, và ngày thảo luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Giải thích ngắn gọn quý vị muốn khiếu nại này được giải quyết ra sao? (quý vị có thể dùng thêm các trang giấy khác nếu cần). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bằng việc đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng tôi là người nộp tài liệu này. Các khiếu nại không có chữ ký sẽ không được chấp nhận. 
 
19. Chữ ký (Bắt buộc)   
 Ngày (mm-dd-yyyy) 
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Quận Fort Bend 
Mẫu Khiếu nại Phân biệt Đối xử Diện Title VI 

HƯỚNG DẪN 

MỤC ĐÍCH: Mục đích của mẫu này là để hỗ trợ quý vị điền đơn khiếu nại phân biệt đối xử. Chúng tôi khuyến khích, nhưng không bắt buộc quý vị sử 
dụng mẫu này để nộp đơn khiếu nại của mình. Nếu quý vị chọn cách viết thư, trong thư phải có tất cả các thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu này 
và phải có chữ ký của quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị. 
 

Quý vị có thể gửi đơn khiếu nại của mình qua thư, email, hoặc fax tới 301 Jackson Street, Suite 224, Richmond, TX 77469, TitleVI@fbctx.gov hoặc 
281.341.3751. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại có chữ ký. Nếu quý vị gửi qua email, hãy nhớ gửi kèm bản sao có chữ ký. Đơn thiếu thông tin hoặc 
không có chữ ký có thể khiến việc xử lý đơn khiếu nại của quý vị bị trì hoãn. Để được giúp đỡ hoàn thành mẫu đơn, quý vị có thể liên lạc với Cán bộ 
Phụ trách Dân Quyền (CRO) theo số 281.238.3267. 

 

THỜI HẠN NỘP ĐƠN: Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày dương lịch kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử theo cáo buộc. Các 
đơn khiếu nại gửi qua thư sẽ được coi là được nộp vào ngày đóng dấu bưu điện. Các khiếu nại gửi qua email hoặc fax sẽ được coi là được nộp vào 
ngày đơn khiếu nại được nhận và xác nhận bởi CRO. Nếu đơn khiếu nại không được nộp đúng hạn, người làm đơn khiếu nại phải có giải thích "lý do 
chính đáng" cho việc trì hoãn và xin miễn áp dụng yêu cầu về thời hạn nộp đơn này. Các ví dụ về “lý do chính đáng” có thể bao gồm: 

1. Quý vị không thể biết được hành vi phân biệt đối xử trong vòng 180 ngày; hoặc 

2. Quý vị bị ốm nặng hoặc bị mất khả năng. 

CRO sẽ xem xét đơn khiếu nại và sẽ xác định liệu đơn khiếu nại có đủ thông tin về vụ việc phân biệt đối xử theo cáo buộc để xử lý đơn hay không. 
Nếu CRO cần thêm thông tin để làm rõ đơn khiếu nại, người đó có thể liên lạc với người làm đơn. Nếu người làm đơn không cung cấp thông tin 
được yêu cầu đúng hạn, Quận có thể đóng vụ việc khiếu nại theo thủ tục hành chính. 

CHÍNH SÁCH: Quận Fort Bend cam kết đảm bảo sẽ không có người nào trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ (bao gồm trình độ Tiếng 
Anh hạn chế) bị loại trừ không được tham gia, bị từ chối các quyền lợi, hoặc phải chịu sự phân biệt đối xử hoặc trả đũa trong bất kỳ chương trình 
hoặc hoạt động nào nhận được sự hỗ trợ tài chính của liên bang mà được Quận Fort Bend, các đơn vị nhận phụ và/hoặc các nhà thầu của Quận 
Fort Bend quản lý. 

 

 

TUYÊN BỐ ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ( 5 U.S.C. § 552a) 

QUYỀN HẠN: Việc thu thập thông tin được ủy quyền bởi Title VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964 (42 U.S.C. § 2000d). 

 

 
MỤC ĐÍCH: Thông tin được yêu cầu trên mẫu này được sử dụng để xử lý các khiếu nại về phân biệt đối xử theo quy chế được liệt kê trong mục 
"Quyền hạn" của thông báo này. 

 

 

TIẾT LỘ THÔNG TIN: Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện. Việc không hoàn thành mẫu này có thể khiến việc xử lý đơn khiếu nại bị trì hoãn, 
hay bác đơn khiếu nại do không có đủ cơ sở để tiếp tục xử lý đơn. Nếu đơn khiếu nại của quý vị bị bác, quý vị sẽ được thông báo. 
 

Thông tin mà quý vị cung cấp trong đơn khiếu nại này có thể được tiết lộ cho các bên không thuộc tổ chức trong trường hợp mà Quận xác định rằng 
việc tiết lộ là: 1) có liên quan và cần thiết; 2) cần thiết để cưỡng chế đối với một chương trình mà Quận cho là đã vi phạm luật pháp hoặc quy định; 3) 
trả lời yêu cầu của một văn phòng Quốc hội nếu quý vị yêu cầu văn phòng Quốc hội đó yêu cầu thông tin về khiếu nại của quý vị hoặc; 4) cho Ủy ban 
Dân Quyền Hoa Kỳ để trả lời yêu cầu thông tin của họ. 

 
 
 
 
 
 

Để biết thêm thông tin hoặc để được trợ giúp, quý vị có thể liên lạc với Cán bộ Phụ trách Dân Quyền Quận Fort Bend: 

 
Civil Rights Officer, Risk Management 

301 Jackson Street, Suite 224 
Richmond, Texas 77469 

281.238.3267 
TitleVI@fbctx.gov 
Fax: 281.341.3751 
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