
Thông báo  của Điều phối viên Ti tle VI  

& Thủ tục khiếu nại 
 

Thành phố Sacramento, theo Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và các đạo luật liên quan, đảm 
bảo rằng không ai, trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hoặc khuyết tật bị 
loại trừ khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các lợi ích của, hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương 
trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang. 

Khiếu nại về phân biệt đối xử nên được hướng đến: 

 Jesse Gothan Điều phối viên Tiêu đề VI 
Thành phố SacramentoPhân chia công trình công cộng 

915 I Street, Phòng 2000 
Sacramento, CA 95814 - 2604 

Điện thoại (916) 808-6897 

Một đơn khiếu nại bằng văn bản có chữ ký phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị cáo buộc 
phân biệt đối xử. Nó nên mô tả: 

• Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn. (Khiếu nại của bạn phải được ký tên. Nếu bạn đang nộp đơn 
thay mặt cho người khác, hãy bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và mối quan hệ của bạn với 
người đó <ví dụ: bạn bè, luật sư, cha mẹ, v.v.) 

• Tên và địa chỉ của cơ quan mà bạn tin rằng đã phân biệt đối xử với bạn. 
• Làm thế nào, tại sao và khi nào bạn tin rằng bạn bị phân biệt đối xử. Bao gồm càng nhiều thông 

tin cơ bản càng tốt về các hành vi bị cáo buộc phân biệt đối xửn. Bao gồm tên của những cá nhân 
mà bạn cáo buộc đã phân biệt đối xử với bạn, nếu bạn biết họ. 

• Tên của bất kỳ người nào, nếu được biết, mà bộ phận điều tra có thể liên hệ để biết thêm thông tin 
nhằm hỗ trợ hoặc làm rõ các cáo buộc của bạn. 

 

 

Ryan Moore, Giám đốc 

Sở Công trình Công cộng 
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