
WSDOT ఫారం # 272-066

సవరణ. 2/2022
పేజీ 1 

Telugu 

టైటిల్ VI ఫిరా్య దు ఫారం 
   వాషంగ్ టన్ స్ట ట్

మీ జాతి, రంగు, లేదా జాతీయ ఆవిరభ వం (పరిమితి ఇంగ్లషి్ సామర్ా ంతో సహా) 
వల్,ి ఏజెన్సీ  ప్రోప్రామస్టలు లేదా కారా ప్రరమాల్ దాా ర్య మీరు వివక్షకు గురైనట్లిా 
మీరు విశ్ా సంచినట్యిితే, మీరు ఒర మామూలు ఫిరా్య దు చేయవచ్చు

సూచనలు: దయయచేస దిగువ ఫార్యన్ని  న్నంపి, దాన్నన్న వీరికి పంపండి:  Att: Complaints, Washington State Department of

Transportation, Box 4734, Olympia WA 98504-7314 లేదా వీరికి ఇమెయిల్ చేయండి: oeoecrbcomplaints@wsdot.wa.gov

మీ పేరు: మీ ఫోన్:

ఈ ఫిరా్య దు గురించి మిమ్మ లి్న  సింప్రదించడానికి అతా్య త్తమ్
సమ్యిం:

        7am – 10am   10am – 1pm   1pm – 4pm   4pm – 7pm 

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా: 

మీ మెయిల్ చిరునామా:  (వీధి/పివో బాకీ్స , సటీ స్ట ట్ , జిప్) 

దీని వల్ల వివక్ష:   
     తెగ్           రంగు  జాతీయ ఆవిర్యభ వం (పరిమిత ఇంగ్లషి్ నైపుణా్ ంతో సహా)

ఆరోపించబడ్డ ఘటన
తేదీ:

మీకు విరుద్ధింగా వివక్ష చూపించినట్లలగా ఆరోపించబడ్డ వా కి త(లు) పేరు, చిరునామా, మ్రయు టెల్నఫోన్ నింబరు. 

 పేరు  సటీ  స్ట ట్  జిప్  టెలిఫోన్ నంబరు 

ఏజెన్సీ ఉపయోగం మాత్రమే
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Telugu 

          టైటిల్ VI ఫిరా్య దు ఫారం  
                 వాషంగ్ టన్ స్ట ట్   

 

 

ఏమి జరగింద, ఇద ఎిందుకు జరగింద్ని మీరు విశ్వ సిస్తతనాి రు, మ్రయు మీరు ఏవిధింగా వివక్షకు 
గుర అయా్య రో ద్యచేసి వివరించిండి. ఎవరు పాల్ప ించుకునాి రో సూచిించిండి. ఇత్ర వా కుతల్ 
మీకింటే భిని ింగా ఏవిధింగా చూసారని మీరు భావిస్తతనాి రో దానిని త్రప కుిండా చేరచ ిండి. ఏమి 
జరగింద అనే దానికి సింబింధించి ఒకవేళ మీ వద్ద ఏదైనా ఇత్ర సమాచారిం ఉని టలయితే, 
ద్యచేసి ఈ ఫార్యనికి సపోరటింగ్ డాకాు మెింట్ల్ను జత్చేయిండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

దయచేస ఈ ఫారం యొరక  పేజీ 3 న్న పూరి ిచేయండి. 
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Telugu 

టైటిల్ VI ఫిరా్య దు ఫారం 
   వాషంగ్ టన్ స్ట ట్

అదనపు సమాచారం
ఆరోపత్ వివక్షకు సింబింధించి మీరు ఎట్లవింటి రరహార్యనిి  కోరుత్యనాి రు? ఈ ప్రప్కియ శిక్షాత్మ క నష్టరరహారిం లేదా 
ఆరధక నష్టరరహార్యనిి  చెల్నలించద్నే విష్య్యనిి  ద్యచేసి గమ్నిించిండి. 

మీ ఫిరా్య దుకు మ్ద్దత్యగా అద్నపు సమాచారిం కొరకు మిం సరిందించాలి్న న ఎవరైనా ఇత్ర వా కుతల్ను జాబితా
చేయిండి. ద్యచేసి వార ఫోన్ నింబరుల, చిరునామాలు, ఇమెయిల్ చిరునామాలు మొద్లైన వాటిని చేరచ ిండి. 

పేరు  సటీ  స్ట ట్  జిప్  ఇమెయిల్   టెలిఫోన్ నంబరు 

ఇదే ఫిరా్య దును మీరు ఫైల్ చేసిన ఏవైనా ఇత్ర ఏజెన్సి ల్ను జాబితా చేయిండి: 

పేరు                                             స్ట ట్  

సింత్కిం: (అవసరమైనది) తేదీ:
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టైటిల్ VI ఫిరా్య దు ఫారం 
   వాషంగ్ టన్ స్ట ట్

Washington State Department of Transportation  

టైటిల్ VI ఫిరా్య దు విధానాలు 

ఒరవేళ మీరు మీ జాతి, రంగు, లేదా జాతీయ ఆవిరా్య వం వల్ ివివక్షకు గురైనట్లిా భావించినట్యిితే, అపుు డు 

ఆరోపించబడ్డ ఘట్న జరిగ్లన 180 రోజులి్లపుా WSDOT వదద మామూలుా ఫిరా్య దు చేయవచ్చు . 

ఒర ఫిరా్య దు ఎలా ఫైలు చేయాలి

1. ప్రపతి ప్రపశ్ి కు సమాధానం ఇవా డ్ం దాా ర్య టైటిల్ VI ఫిరా్య దు ఫార్యన్ని  పూరి ిచేయండి

2. దాన్నన్న వీరికి పంపండి :

• Washington State Department of Transportation Office of Equal Opportunity, Att: Complaints
Box 4734, Olympia WA 98504-7314

• లేదా వీరికి ఇమెయిల్ చేయండి: oeoecrbcomplaints@wsdot.wa.gov

ఫిరా్య దు ఫారం అందుకుని  తరువాత, ఇది పూరి ిచేయబడిందన్న ధృవీరరించడాన్నకి ఇది సమీక్షంచబడుతంది. 
10 పన్నదినాలి్ల నోటిస్ ఎక్సస్టనాలెడిజంగ్ రసీదు అందించబడుతంది. ఫిరా్య దు తరువాత ఫెడ్రల్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ కి 

వాషంగ్ టన్ స్ట ట్  డిపార్టస్టమెం్ ఆఫ్ ప్రాన్ీ స్ట ర్ట టషన్-ఆఫీస్ ఆఫ్ ఈరా ల్ ఆపరుు న్నటీ దాా ర్య ఫారా ర్ డ 
చేయబడుతంది. ఒర ఫిరా్య దును ఆమోదించాలా (మరియు పరిశోధించాలా), డిసి స్ చేయాలా, లేదా మరో 

ఏజెన్సీ కి రిఫర్ చేయాల్నే దాన్నకి ఫెడ్రల్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ  బాధా త వహిసి్ంది 

ఒర ఫిరా్య దును ఆమోదించాలా, డిసి స్ చేయాలా, లేదా బదిలీ చేయాలా అన్న ఫెడ్రల్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ  
న్నర ణయించేట్పుు డు, ఫిరా్య దు యొరక  స్టసత్ి గురించి ఫిరా్య దుదారుడు మరియు ఇతర ఏజెన్సీ లు (సముచితమైన 

విధంా) తెలియజేయబడుతంది.

ఈ ప్రపప్రకియలు ఫెడ్రల్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ ల్కు మూమూలుా ఫిరా్య దు చేే లేదా వివక్ష ఆరోపిసిూ చేయబడ్డ

ఫిరా్య దుల్ కొరకు ప్రపయివే్ కౌన్నీ ల్ పందే మీ హకుక ను న్నర్యరరించదు. మీపై ఏవిధంానైనా బెదిరింపులు లేదా 
ప్రపతీకార్యన్ని  ఫెడ్రల్ చట్టం న్నషేధిసి్ంది. 

ఈ ప్రపప్రకియలు 1964 నాటి పౌరహకుక ల్ చట్టం యొరక  టైటిల్ VI కింద మరియు 1987 నాటి పౌర హకుక ల్ 
పునరుదధరణ్ చట్టం కింద WSDOT లేదా Washington State Department of Transportation అదేవిధంా దాన్న
ఉపప్రగ్హీతలు, రనీ లెటం్స్టలు మరియు కాంప్రార టర్స్టల్ దాా ర్య న్నరా హించే ఏదైనా కారా ప్రరమం, పసరా్వ స్ లేదా 
యకి టవిటీకి సంబంధించిన అన్ని  ఫిరా్య దుల్ను రవర్ చేసిాయి. 
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