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ਵਾਸ਼ ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿੱਗਦਾ ਹ ੋਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ, ਰੂੰਗ, ਜਾਾਂ ਰਾਿਟਰੀ ਮ ਿ (ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸੀਮਤ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ 

ਿਾਮਿ ਹ)ੈ ਦ ੇਕਾਰਨ ਏਜੂੰਸੀ ਦ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਲਿਕਾਇਤ 

ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਹਦਾਇਤਾਂ : ਸ਼ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇਹੇਠ ਸ਼ ਦਤੱਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋਅਤੇਹੇਠ ਸ਼ ਦਤੱੇਪਤ‘ੇਤੇਭੇਜੋ: Att: Complaints,

ਜਾਂ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ: ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਨੋ: 

ਇਸ ਲਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਲਦਨ ਲਵਚੱ ਲਕਸ ਵਿੇੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

     ਸਵਰੇ ੇ7 ਵਜ ੇ– ਸਵਰੇ ੇ10 ਵਜ ੇਤਕੱ   ਸਵਰੇ ੇ10 ਵਜ ੇ– ਦੁਪ੍ਲਹਰ ੇ1 ਵਜ ੇਤਕੱ 

     ਿਾਮ 1 ਵਜ ੇ– ਿਾਮ 4 ਵਜ ੇਤਕੱ          ਿਾਮ 4 ਵਜ ੇ– ਿਾਮ 7 ਵਜ ੇਤਕੱ 

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਿੇ ਪ੍ਤਾ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਲਚਠੱੀ-ਪ੍ਤੱਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ:  (ਗਿੀ/ਪ੍ੀ.ਓ. ਬਾਕਸ, ਿਲਹਰ ਰਾਜ, ਲਜਪ੍ ) 

ਲਵਤਕਰ ੇਦਾ ਕਾਰਨ: 

        ਨਸਿ   ਰੂੰਗ    ਰਾਿਟਰੀ ਮ ਿ (ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨ ੂੰ ਸੀਲਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)  

ਕਲਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਮਤੀ: 

ਲਵਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ ਅਤ ੇਟਿੈੀਫਨੋ ਨੂੰਬਰ ਲਜਸ/ਲਜਨ੍ਾਾਂ ‘ਤ ੇਇਿਜਾਮ ਿਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਲਵਤਕਰਾ ਕਰਦਾ/ਦ ੇ

ਹ/ੈਹਨ। 

ਨਾਮ  ਿਲਹਰ  ਰਾਜ   ਲਜਪ੍         ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ 

ਲਸਰਫ ਏਜੂੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ 
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ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਦਸੱ ੋਲਕ ਕੀ ਹਇੋਆ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲਕਉਂ ਿਗੱਦਾ ਹ ੈਲਕ ਇਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਵਾਪ੍ਲਰਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਲਵਤਕਰਾ ਲਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਸੂੰਕਤੇ ਲਦਓ 

ਕਣੌ ਿਾਮਿ ਸੀ। ਇਹ ਿਾਮਿ ਕਰਨਾ ਲਨਿਚਤ ਕਰ ੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਵੇਂ ਮਲਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹ ੋਲਕ ਦ ਸਰ ੇਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿੋਂ  ਵਖੱਰਾ ਲਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਸੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਿੋ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਿ ਸਬ ਤ ਦਣੇ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵਜੇ ਨ ੂੰ ਨਾਿ ਨਿੱੀ ਕਰ।ੋ 

ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ੂੰਨਾ 3 ਨ ੂੰ ਮੁਕੂੰਮਿ ਕਰੋ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕਲਿਤ ਲਵਤਕਰ ੇਿਈ ਤੁਸੀਂ ਲਕਹੜਾ ਉਪ੍ਾਅ ਿਭੱ ਰਹ ੇਹ?ੋ ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰਖੱ ੋਲਕ ਇਸ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ 

ਲਵਤੱੀ ਮਆੁਵਜ ੇਦੀ ਕਈੋ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹਵੋਗੇੀ। 

ਲਕਸ ੇਵੀ ਹਰੋ ਅਲਜਹ ੇਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ ਲਜਸਦੀ ਸਾਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਕਾਇਤ ਦ ੇਸਮਰਿਨ ਲਵਚੱ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਫ਼ਨੋ ਨੂੰਬਰ, ਪ੍ਤ,ੇ ਈਮਿੇ ਪ੍ਤ,ੇ ਆਲਦ ਿਾਮਿ ਕਰ ੋ

ਨਾਮ    ਿਲਹਰ               ਰਾਜ   ਲਜਪ੍    ਈ - ਮੇਿ  ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ 

ਲਕਸ ੇਹਰੋ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ ਲਜਸ ਨ ੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹ:ੈ 

ਨਾਮ   ਰਾਜ  

ਦਸਤਖਤ: (ਿੋੜੀਂਦਾ) ਲਮਤੀ: 
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ਲਸਰਿੇਖ VI ਲਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿੱਗਦਾ ਹ ੋਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ, ਰੂੰਗ, ਜਾਾਂ ਰਾਿਟਰੀ ਮ ਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਲਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕਲਿਤ 

ਘਟਨਾ ਦੇ 180 ਲਦਨ ਦੇ ਤਲਹਤ ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਡੀ.ਓ.ਟੀ. (WSDOT) ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਹ.ੈ 

ਲਿਕਾਇਤ ਲਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 

1. ਹਰ ਸਵਾਿ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਦਦੇ ਹੋਏ ਲਸਰਿਖੇ VI ਲਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਮੁਕਮਿ ਕਰੋ:

2. ਲ ਕਰਪ੍  ਕਰਕੇਹੇਠ ਲ ਦੱਤੇਪ੍ਤੇ‘ਤੇਭੇਜੋ

•

• ਜਾਾਂ  ਈਮੇਿ ਕਰੋ: 

ਲਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਲਮਿਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਲਨਿਲਚਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਕ ਇਹ ਪ੍ ਰਾ ਹੋ ਲਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਲਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਰਸੀਦ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਫਰ ਲਿਕਾਇਤ ਵਾਲਿੂੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਿਨ ਲਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ 

ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਿਨ-ਆਲਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਇਕ ਅਿ ਔਪ੍ਰਚੁਲਨਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਿ ਫੂੰਲਡੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀ ਨ ੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਡਰਿ ਫੂੰਲਡੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਾਂ 

ਿਈ ਲਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਲਕਸੇ ਲਿਕਾਇਤ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (ਅਤੇ ਪ੍ੜਤਾਿ), ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੂੰਸੀ ਨ ੂੰ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਿ ਫੂੰਲਡੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀ ਫੈਸਿਾ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲਿਕਾਇਤ ਨ ੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਲਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ (ਜੋ ਉਲਚਤ ਹੋਵੇ) ਨ ੂੰ ਲਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਲਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਲਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਫੈਡਰਿ ਫੂੰਲਡੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਨਾਿ ਲਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਲਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਲਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਲਿਤ ਲਿਕਾਇਤਾਾਂ ਿਈ 

ਲਨੱਜੀ ਸਿਾਹ ਿੈਣ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਾਂ। ਫੈਡਰਿ ਕਾਨ ੂੰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਾਂਤੁਹਾਡੇ ਲਵਰੁੱਧ ਲਕਸੇ ਲਕਸਮ ਦਾ ਬਦਿਾ ਿੈਣ ਤੋਂ 

ਵਰਜਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ 1964 ਦੇ ਲਸਵਿ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਿ VI ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਿਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਿੋਲਧਤ ਅਤੇ 1987 ਦੇ 

ਨਾਗਲਰਕ ਅਲਧਕਾਰਾਾਂ  ਦੀ ਬਹਾਿੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਲਹਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਗਈਆਾਂ  ਸਾਰੀਆਾਂ  ਲਿਕਾਇਤਾਾਂ  ਨ ੂੰ ਿਾਮਿ ਕਰਦੀਆਾਂ  ਹਨ, ਜੋ ਲਕ ਲਕਸੇ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੇਵਾ, ਜਾਾਂ                                              ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਇਸਦੇ ਉਪ੍-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ, ਸਿਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ  ਦੁਆਰਾ 

ਚਿਾਈਆਾਂ  ਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ  ਨਾਿ ਸ ਧਤ ਹਨ। 
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