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ﺿﻣﯾﻣہ 28.95

عنوان  VIشکایت کا فارم

][name of city/county/entity

واشنگٹن ریاست

صرف ایجنسی کے استعمال کے لیے
 Iاگر آپ کو یقین ہے کہ ایجنسی پروگراموں یا سرگرمیوں میں ،آپ کے ساتھ اپنی نسل ،رنگ یا
قومی حسب نسب (بشمول محدود انگریزی کی مہارت کے) کی وجہ سے امتیازی سلوک کیا گیا
ہے ،تو آپ باضابطہ شکایت درج کروا سکتے ہیں۔
ﮨداﯾﺎت :ﺑراه ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ذﯾل ﻣﯾں دﯾﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﻓﺎرم ﮐو ﭘُر ﮐرﯾں اور اﺳﮯ ارﺳﺎل ﮐرﯾں ﺑطرف

Received
Response
Report
Briefing

Att: Complaints,

your local mailing address

ﯾﺎ اس ﭘر ای ﻣﯾل ﮐرﯾں

your email address

آپ ﮐﺎ ﻧﺎم:

آپ کا فون:

آپ کا ای میل پتہ:

اس شکایت کے بارے میں آپ سے رابطہ کرنے کے لیے دن کا بہترین وقت:
7am-10am

10am-1pm

1pm-4pm

4pm – 7pm

آپ کا ڈاک کا پتہ( :گلی/پی او باکس ،شہر ریاست ،زپ)
امتیازی سلوک کی وجہ:

مبینہ واقعہ کی تاریخ:

رنگ

نسل

قومی حسب نسب

(بشمول محدود انگریزی کی مہارت کے)

اس شخص (اشخاص) کا نام ،پتہ اور ٹیلی فون نمبر جس/جن پر الزام لگایا ہے کہ اُس/اُنھوں نے آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کا رویہ برتا
ہے:

نام

 1صفحہ

شہر

ریاست

زپ

ﻓون ﻧﻣﺑر

 WSDOTفارم APP28.95 #
نظر ثانی۔ 2/2022

Urdu

عنوان  VIشکایت کا فارم
واشنگٹن ریاست

براہ مہربانی وضاحت کریں کہ کیا ہوا ،آپ کو کیوں یقین ہے کہ ایسا ہوا ،اور آپ کے ساتھ کس طرح امتیازی سلوک کیا گیا۔ نشاندہی کریں کہ
کون شامل تھا۔ یہ شامل کرنا یقینی بنائیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی نسبت دوسرے افراد کے ساتھ مختلف سلوک کیا گیا تھا۔ اگر آپ
کے پاس اس کے بارے میں کوئی مزید معلومات ہیں ،تو براہ مہربانی اس فارم کے ساتھ معاون دستاویزات منسلک کریں۔

براہ مہربانی اس فارم کا صفحہ  3مکمل کریں
 2صفحہ
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عنوان  VIشکایت کا فارم
واشنگٹن ریاست

اضافی معلومات
آپ مبینہ امتیازی سلوک کے لیے کونسی تالفی کی درخواست کر رہے ہیں؟ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ اس عمل کے نتیجے میں تادیبی نقصانات
یا مالی معاوضہ کی ادائیگی نہیں ہو گی۔

کسی بھی دوسرے اشخاص کی فہرست بنائیں جن سے ہمیں آپ کی شکایت کی حمایت میں اضافی معلومات کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ براہ
مہربانی ان کے فون نمبر ،پتہ جات ،ای میل پتہ جات ،وغیرہ شامل کریں۔
نام

شہر

ریاست

زپ

ای میل

فون نمبر

دیگر ایجنسیوں کی فہرست بنائیں جن کو آپ نے یہ شکایت درج کی ہے:
ﻧﺎم

دستخط( :مطلوب)

 3صفحہ

رﯾﺎﺳت

تاریخ:
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عنوان  VIشکایت کا فارم
واشنگٹن ریاست

][name of governmental entity

عنوان  VIشکایت کے طریقہ کار
اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نسل ،رنگ یا قومی حسب نسب کی وجہ سے آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کا رویہ برتا گیا ہے تو آپ کو
مبینہ واقعہ کے  180یوم کے اندر  WSDOTکو باضابطہ شکایت درج کروانے کا حق ہے.

شکایت درج کروانے کا طریقہ
.1

ﮨر ﺳوال ﮐﺎ ﺟواب دﯾﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ،ﻋﻧوان  VIﺷﮑﺎﯾت ﮐﮯ ﻓﺎرم ﮐو ﻣﮑﻣل ﮐرﯾں۔

.2

اﺳﮯ ارﺳﺎل ﮐرﯾں ﺑطرف :
your local mailing address

ﯾﺎ اس ﭘر ای ﻣﯾل ﮐرﯾں :

your email address

شکایت فارم وصول ہونے پر ،یقینی بنانے کے لیے کہ یہ مکمل ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وصولی کی رسید دینے کے لیے  10کاروباری
دنوں میں ایک نوٹس فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ شکایت وفاقی فنڈنگ ایجنسی کو واشنگٹن اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے یکساں
مواقع کے دفتر کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ وفاقی فنڈنگ ایجنسی ان تمام فیصلوں کے لیے ذمہ دار ہے کہ آیا شکایت قبول کی جائے (اور
تفتیش کی جائے) ,برخاست کی جائے ,یا کسی اور ایجنسی کے حوالے کی جائے۔
جب وفاقی فنڈنگ ایجنسی شکایت کو قبول ،برخاست یا منتقل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ شکایت کنندہ اور دیگر ایجنسیوں کو (جیسے
مناسب ہو) شکایت کی حیثیت کے بارے میں مطلع کرے گی۔
ﯾہ طرﯾﻘہ ﮐﺎر آپ ﮐو ﺑرا ِه راﺳت وﻓﺎﻗﯽ ﻓﻧڈﻧﮓ اﯾﺟﻧﺳﯾوں ﮐو ﺑﺎﺿﺎﺑطہ ﺷﮑﺎﯾت درج ﮐرواﻧﮯ ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎزی ﺳﻠوک ﮐﮯ اﻟزاﻣﺎت ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﻧﺟﯽ وﮐﯾل ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ وﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧون آپ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺳم ﮐﯽ دھﻣﮑﯾوں ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ ﮐﺎررواﺋﯾوں ﺳﮯ
ﻣﻧﻊ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ۔
 city/county/entityاس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس
ان طرﯾﻘہ ﮐﺎر ﻣﯾں ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﭘروﮔرام ،ﺧدﻣت ،ﯾﺎ ﺳرﮔرﻣﯽ ﺟو  WSDOTﮐﮯ زﯾر اﻧﺗظﺎم ﮨﮯ ﯾﺎ
ﮐﮯ ذﯾﻠﯽ وﺻول ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﺷﯾران ،اور ﮢﮭﯾﮑﯾداروں ﮐﮯ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺗرﻣﯾم ﺷده  1964ﮐﮯ ﺷﮩری ﺣﻘوق ﮐﮯ ﻗﺎﻧون ﮐﮯ ﻋﻧوان  VIاور  1987ﮐﮯ
ﺷﮩری ﺣﻘوق ﮐﯽ ﺑﺣﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﻗﺎﻧون ،ﮐﮯ ﺗﺣت درج ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﻣﺎم ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎ اﺣﺎطہ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
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