
 

 إجراء تقدیم الشكاوى 6الباب 

 
أو أنشطتھا أو خدماتھا أو حرمانھ من مزایاھا ) RTD(النقل اإلقلیمیة وسائل یجوز ألي شخص یعتقد أنھ قد تم استبعاده من المشاركة في برامج دائرة 

 . النقل اإلقلیمیة  وسائل إلى دائرة  6بسبب التمییز على أساس الِعرق أو اللون أو األصل القومي تقدیم شكوى بموجب الباب 

میة باستخدام ممثل لتقدیم أیة شكوى  النقل اإلقلی وسائل وتسمح دائرة . یوًما من تاریخ التعرض للتمییز المدعى بھ  180یجب تقدیم الشكوى في غضون  
 . سیتم إجراء كافة عملیات التواصل التي تلي الشكوى مع ممثل المشتكي في المقام األول ومع المشتكي بشكٍل ثانوي . بالنیابة عن المشتكي

سیتلقى العمیل  . اص التحقیق فیھا من عدمھ النقل اإلقلیمیة باستعراضھا وتحدید ما إذا كانت منوطة باختص وسائل بمجرد تقدیم أیة شكوى، ستقوم دائرة
أیام عمل من تاریخ تقدیم  ) 7(النقل اإلقلیمیة من عدمھ في غضون سبعة  وسائل  خطاب إقرار یخطره بما إذا كان سیتم التحقیق في الشكوى من قِبل دائرة

أیام من تاریخ ذلك الخطاب إلرسال  ) 10(ام المشتكي عشرة النقل اإلقلیمیة، سیكون أم وسائل  وما لم یتم تحدید فترة أطول من قِبل دائرة. الشكوى 
 . النقل اإلقلیمیة الُمكلَّف بالقضیةوسائل المعلومات المطلوبة إلى محقق دائرة 

إذا كانت ھناك حاجة إلى الحصول على المزید من المعلومات  . یجوز للمحقق مقابلة أي أفراد تم ذكرھم كشھود وأي أفراد آخرین قد تكون لدیھم معلومات
النقل اإلقلیمیة أو  وسائل في حال عدم استجابة المشتكي لمحقق دائرة . النقل اإلقلیمیة االتصال بالمشتكي أو الشاھد وسائل لحل القضیة، فیجوز حینئذ لدائرة 

یمكن إغالق القضیة إداریًا  . النقل اإلقلیمیة حینئذ بإغالق القضیة إداریًاوسائل تقوم دائرة  تزویده بالمعلومات اإلضافیة خالل اإلطار الزمني المحدد، فقد
 . أیًضا إذا لم تعد لدى المشتكي الرغبة في متابعة قضیتھ 

وعلى  . تملیوًما من استالمھا نموذج الشكوى المك) 60(النقل اإلقلیمیة بإكمال التحقیق في غضون ستین وسائل بصفٍة عامة، ستقوم دائرة 
ى،  الرغم من أن دائرة النقل اإلقلیمیة تسعى جاھدة إلى البت في الشكاوى سریعًا، فإن ھذه العملیة ستتباین اعتماًدا على مدى تعقید الشكو

 . بمجرد انتھاء التحقیق، سیتلقى المشتكي خطاب الرد النھائي على الشكوى. واألفراد المتضمنین بھا، وعوامل أخرى
 
النقل اإلقلیمیة، یجوز لھ حینئذ طلب إعادة النظر في القرار من خالل تقدیمھ طلب كتابي وسائل افق المشتكي على قرار دائرة في حال لم یو 

) 7(النقل اإلقلیمیة في غضون سبعة وسائل  لدى دائرة ) Transit Equity Manager(النقل  وسائل إلى مدیر عدالة الحصول على خدمات
سوف یقوم مدیر عدالة الحصول  . النقل اإلقلیمیة والذي یوضح فیھ على وجھ التحدید أساس إعادة النظروسائل أیام بعد تاریخ خطاب دائرة 

في القضایا  . ام أو رفضھأی) 10(النقل بإخطار المشتكي بقراره الذي یكون إما قبول طلب إعادة النظر في غضون عشرة  وسائل على خدمات
 النقل خطابًا بالقرار النھائي إلى المشتكي عند االنتھاء من وسائل التي یُسمح فیھا بإعادة النظر، سیُصِدر مدیر عدالة الحصول على خدمات

 . استعراض طلب إعادة النظر



 

 الباب السادس: نموذج الشكوى                                                          
 
 

ینص الباب  السادس  من  قانون  الحقوق المدنیة لسنة  1964 على  أنھ  "یُحظر استبعاد أي  شخص في  الوالیات المتحدة، على  أساس  الِعرق أو اللون  
 أو األصل القومي، من المشاركة في المزایا  أو حرمانھ  منھا أو  تعرضھ للتمییز  ”.ضمن  أي برنامج أو  نشاط یتلقى  مساعدة  مالیة فیدرالیة 

رجى  تقدیم  المعلومات  التالیة  الالزمة  لمعالجة  شكواك  .المساعدة  متاحة  عند  الطلب  .أكمل  ھذا  النموذج  وأرسلھ  عبر  :البرید  أو  قم  بتسلیمھ  في  العنوان   
 التالي 

Regional Transportation District, Transit Equity Office, 1660 Blake Street BLK-31, 
Denver, CO 80202.   یمكنك  التواصل  مع  مكتبنا  من  االثنین  إلى  الجمعة  من  الساعة  8-5 على  الرقم  303-299-6000،  أو

 titlevicomplaints@rtd-denver.com یمكنك  إرسال  رسالة  عبر  البرید  اإللكتروني  إلى  مكتبنا  على  العنوا ن 
 
 
 

   اسم مقدم الشكوى: .1
 

   العنوان: .2
 

 _______ الرمز البریدي: _____________ الوالیة:   المدینة: .3
 

                                                     (العمل):  رقم الھاتف (المنزل): .4
 

 الشخص الممارس ضده التمییز (إذا كان شخًصا آخر خالف مقدم الشكوى) .5

    
  

 

   االسم:
   العنوان:
   ___________الرمز البریدي:  الوالیة:   المدینة:

 
 (حدد كل ما ینطبق) على أي أساس كان التمییز؟ .6

 األصل القومي اللون الِعرق  
 

 ___________________________________________________تاریخ الحادث الذي أدى إلى التمییز: .7
 

اق إضافیة في ظھر لمساحٍة إضافیة، أرفق أور ماذا حدث وَمن المسؤول؟ صف كیف تعرضت للتمییز. .8
 النموذج.

 
 
 
 
 
 

 َمن ھم الممثلون المتورطون من دائرة النقل اإلقلیمیة؟  .9
 

 یُرجى ذكر الموقع ورقم الحافلة واسم السائق وما إلى ذلك.  أین وقع الحادث؟ .10
 
 
 
 
 
 

 
 )(یُتبع في االتجاه المعاكس          



  )2الباب السادس: نموذج الشكوى (صفحة   
 
 

 یُرجى ذكر معلومات االتصال الخاصة بھم. َمن ھم الشھود؟ .11
 

   االسم:
   العنوان:

   الرمز البریدي:  الوالیة:
                                                (العمل):                                                   (المنزل) أرقام الھواتف:

   البرید اإللكتروني:

              المدینة:

 
 

   االسم:
   العنوان:

   الرمز البریدي:  الوالیة:
                                                (العمل):                                                   (المنزل) أرقام الھواتف:

   البرید اإللكتروني:
 

         المدینة:

 

   سم:اال
  العنوان:

   الرمز البریدي:   الوالیة:
                                                (العمل):                                                   (المنزل) أرقام الھواتف:

   البرید اإللكتروني:

          المدینة:
 

 

 ھل قدمت ھذه الشكوى إلى وكالة فیدرالیة أو وكالة تابعة للوالیة أو وكالة محلیة أخرى؛  أو إلى محكمة فیدرالیة أو محكمة تابعة للوالیة؟ .12

 ال      نعم      (قم بالتأشیر على المكان المناسب)

 ى كل وكالة قدمت إلیھا الشكوى:إذا كانت اإلجابة "نعم"، فقم بالتأشیر عل
 وكالة تابعة للوالیة محكمة فیدرالیة   وكالة فیدرالیة     
 أخرى وكالة محلیة  محكمة تابعة للوالیة     

 
 قِدّم معلومات جھة االتصال لدى الوكالة التي قدمت إلیھا الشكوى أیًضا:  .13

   االسم:
   العنوان:

   الرمز البریدي: الیة:الو
   تاریخ تقدیم الشكوى:

         المدینة:

 
 

 

 وأرفق أیة وثائق تعتقد أنھا تدعم شكواك. قم بالتوقیع على الشكوى في المساحة الواردة أدناه.
 
 

 توقیع مقدم الشكوى تاریخ التوقیع
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