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జ"#, రంగ' ల)*+ జ",యత ఆ0+రం1ా RTD 345 1ా6 7 ల9, :ార;కల=3ాల9, ల)*+ స?@AB ల 3ాలCD నడం నుంH అతడJ ల)*+ ఆKLM 

NనOPంHనటRS 1ా ల)*+ ఏUVౖX+ ప5ZజX+ల9 M?ాక?[ంHనటRS 1ా ఎవ?̂_X+ వ;:̀a  bశAdింHనటSPfే, Uారh RTD:̀ టiౖటjk VI lి?ా;దు nేయవచుp.  

ఆ?qrింHన bవs fే*t నుంH 180 ?quలvS 1ా b0w1ా lి?ా;దును నxదు nేయ=y. lి?ా;దు*+రhz{ తరఫ}న lి?ా;దు l~ౖల9 nేయz+M:̀ ప5#M0wM 

ఉపZ1[ంచz+M:̀ RTD అనుమ#సుa ం*w. lి?ా;దు అనంతరం �తaం కమ�;M:�ష� ను 35ా థNకం1ా lి?ా;దు*+రhz{ ప5#M0w:̀ తరhUాత 

lి?ా;దు*+రhz{:̀ పంప}త�ం*w. 

lి?ా;దు l~ౖల9 nేdిన తరhUాత, RTD lి?ా;దును స��{సుa ం*w, *+M:̀ సంబం0wంHన అ0w:ా?[క X+;యప?[0w ఉన�*+ అM M?ా� ?[సుa ం*w. 

lి?ా;దు*+రhడJ lి?ా;దు nేdినప�టj నుంH ఏడJ (7) పM*wX+లvS 1ా RTD *+A?ా lి?ా;దుr~ ౖద?ా;ప}a  nేపట�బడJత�ం*+ ల)*+ అM సమ=n+రం ఇnేp 

ఎ� X+ల���  KLం� ల)ఖను lి?ా;దు*+రhడJ అందుక9ంట�డJ. RTD *+A?ా M?[�ష�  :ాలవ;వ0wM r�?��నక34 fే, అభ;?[�ంHన సమ=n+?ాM� 

lి?ా;దు*+రhడJ :�సును అd~ౖ� nేdిన RTD ఇXVAdి�1�ట�  నుంH ల)ఖ అందుక9న� ప*w (10) ?quలvS 1ా పం3ాy� ఉంటRం*w. 

�ా�ల91ా r�?��న� ఎవ?̂_X+ వ;క9a లను, సమ=n+రం ఉన� ఎవ?̂_X+ ఇతర వ;క9a లను ఇXVAdి�1�ట� ఇంటర�A  nేయవచుp. :�సును ప?[ష�?[ంచz+M:̀ 

మ?[ంత సమయం అవసరం అPfే,  lి?ా;దు*+రhడJ ల)*+ �ా�{M RTD సంప5*wసుa ం*w. RTD ఇXVAdి�1�ట� M lి?ా;దు*+రhడJ సంప5*wంచల)క34 ్PX+ 

ల)*+ M?ా� ?[త :ాలవ;వ0wలv1ా అవసరKL¢న సమ=n+?ాM� 3£ ందల)క34 PనటSPfే, RTD అz{¤Md�� ¥టj¦ 1ా :�సును మ'1[ంచవచుp. lి?ా;దు*+రhడJ 

ఇకr~ౖ తమ :�సును :§న�ా1[ంచz+M:̀ ఇష�పడక34 PX+ క¨z+,  :�సును అz{¤Md�� ¥టj¦ 1ా మ'1[ంచవచుp. 

ప©?[a nేdిన lి?ా;దు ªారం అందుక9న� అరUVౖ (60) ?quలvS 1ా RTD �ా0+రణం1ా తన ద?ా;ప}a ను ప©?[a nేసుa ం*w. RTD స:ాలంలv lి?ా;దులను 

ప?[ష�?[ంn+లM కృి nేdినప�టj:®, lి?ా;దు సం:̀Sష�త, అందులv ఇNz{ ఉన� వ;క9a ల9, ఇతర :ార:ాలr~ ౖఆ0+రపz{ ఈ ప5:̀6య °న�ం1ా ఉంటRం*w. 

ద?ా;ప}a  మ'1[dిన తరhUాత, rి?ా;దు*+రhడJ lి?ా;దుక9 సంబం0wంHన త�*w ప5#స�ందన అందుక9ంట�డJ. 

 

lి?ా;దు*+రhడJ RTD Mర±యంf² ఏ:®భbంచనటSPfే, RTD ల)ఖ అందుక9న� ఏడJ (7) ?quలvS 1ా, #?[1[ ప?[³yంచz+M:̀ ఆ0+?ాM� ప5fే;కం1ా 

r�?��ంట´ RTD ట�5 M�� ఈ:̀Aటµ K¶X·జ� క9 ?ాతప©రAం1ా ఒక అభ;ర�న స¹¤� nేయడం *+A?ా #?[1[ ప?[³yంn+లM Uారh అభ;?[�ంచవచుp. #?[1[ 

ప?[³yంn+లX· అభ;రºనను ఆx*wంచడం ల)*+ #రస�?[ంచz+M:̀ సంబం0wంHన తమ Mర±య=M� ట�5 M�� ఈ:̀Aటµ K¶X·జ� ప*w (10) ?quలvS 1ా 

lి?ా;దు*+రhz{:̀ fెyయజ��ాa రh. #?[1[ ప?[³yంచz+M� మం¼రh nేdిన సంద?ా½లvS , ప}న:ప?[³లన స�s ప©రaPన తరhUాత ట�5 M�� ఈ:̀Aటµ 

K¶X·జ� lి?ా;దు*+రhz{:̀ ఒక M?ా� రణ ల)ఖను జ"?@ nే�ాa డJ. 
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1964 !"ట$ %&ర హక*+ల చట.ంల01 ట2ౖట$4  VI ఏం 7ెప:; ందంట=, “అ?@ABCాల0 1వFిం7ే ఏ వICJ; కKL" జNO, రంగQ, ప:ట$.న Sేశం అ!U Cారణ"ల 

7ేత XYడర4  ఆAB\క ]ాయం అందుక*!U ఏ ప1 ల`S" ఏSే1 CారIకaమంల0 %ాలcd నక*ంL" 7ేయడం, పefజ!"ల* అందక*ంL" 7ేయడం, ల`S" 

gవhక* గQAB 7ేయడం వంట$g 7ేయAాదు.” 

i XిAాIదును %eా FYj  7ేFkందుక* SlగQవ mkAn+నo సమq7"Aా1o దయ7ేFి అంSlంచంLr. gజsmి;  7ేFినటt.  అuvే ]ాయం లwసు; ంSl. ఈ yాz  

1ంmి S"11 ?@u4  ల`S" SlగQవ {ర|!"మqక* పంmించంLr: 

Regional Transportation District, Transit Equity Office, 1660 Blake Street BLK-31, Denver, CO 80202. 
మq CాAాIలయq1o iర| ]} మ~ారం నుం{ �కa~ారం 8-5 మధIన 303-299-6000 ల0 సంపeSlంవచు�. ల`S" మq 
CాAాIలయq1CJ titlevicomplaints@rtd-denver.com ఈ?@u4  7ేయవచు�.. 

 
 
 
1. lి?ా;*w*+రh r�రh:   

 
2. HరhX+మ=:   

 

3. నగరం:   

 
4. టiyª4 �  (MUాసం):   

 
5. ఏ వ;:̀ar~ ౖbవs చూపడం జ?[1[ం*w (ఒకU·ళ lి?ా;*w*+రh :ానటR�  అPfే) 

?ాష� ¥ం:   

(Uా;3ారం):                                 

ÀÁ  :Â� : ________ 

  

 

r�రh:   

HరhX+మ=:   

నగరం:   ?ాష� ¥ం:   ÀÁ  :Â� : ________ 

 
6. bవs *ేMr~ ౖఆ0+రపz{ ఉం*w? (వ?[aంnే అM�ంటjM nె�  nేయంz{) 

  ___ జ"# ___ రంగ' ___ ప}టj�న *ేశం 

7. bవsక9 *+?[,dిన సంఘటన జ?[1[న fే*t: _______________ 

 
8. �r~ౖ జ?[1[న bవsను fెyయజ�యంz{. ఏం జ?[1[ం*w, ఎవరh *+M:̀ బ�ధ;ల9? మ?[ంత సమ=n+రం fెyయజ�d�ందుక9 అదనప} r�ప�  ీటRS  

అట�Æ  nేయంz{ ల)*+ ªా7  UVనుక UVౖప} Ç�1ాM� ఉపZ1[ంచంz{. 

 
 
 
 
 
9. RTD ప5#Mధుల ప5K¶యం ఎల= ఉం*w? 

 
 

10. ఈ ఘటన ఎక�డ nqటR nేసుక9ం*w? ప5*ేశం, బసు� XVంబ� , zౖెÈవ�  r�రh వంటjb దయnేdి అం*wంచంz{. 

 
 
 
 



□ □ □ 

□ □ □ 
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11. �ా�ల9? Uా?[M సంప5*wంnే సమ=n+?ాM� అం*wంచంz{. 
 
r�రh:   

HరhX+మ=:   

నగరం:   ?ాష� ¥ం:    

టiyª4 �  XVంబరhS : (MUాసం)  (Uా;3ారం):                  

ఈKLPk :   

ÀÁ  :Â� :   

 
 
r�రh:   

HరhX+మ=:   

నగరం:   ?ాష� ¥ం:    

టiyª4 �  XVంబరhS : (MUాసం)  (Uా;3ారం):                  

ఈKLPk :   

ÀÁ  :Â� :   

 
 
r�రh:   

HరhX+మ=:   

నగరం:   ?ాష� ¥ం:    

టiyª4 �  XVంబరhS : (MUాసం)  (Uా;3ారం):                  

ఈKLPk :   

ÀÁ  :Â� :   

 

12. �రh ఈ lి?ా;దును ఇతర l~డరk , ?ాష� ¥ ల)*+ �ాº Mక ఏజ̂É� ల)*+ l~డరk  ల)*+ ?ాష� ¥ :Âరh� లv l~ౖk  nేÊా?ా? 

(త1[న ప5*ేÊాM� nె�  nేయంz{)      అవ}ను           :ాదు 

 � సమ=0+నం అవ}ను, ఏ ఏజ̂É� దగDర lి?ా;దు l~ౖk  nేÊా?q nె�  nేయంz{: 

l~డరk  ఏజ̂É� l~డరk  :Âరh�  ?ాష� ¥ ఏజ̂É� 

?ాష� ¥ X+;య�ాº నం �ాº Mక ఏజ̂É� ఇతరమ'ల9 

 
13. �రh క¨z+ lి?ా;దు nేdిన bషయ=M:̀ సంబం0wంH ఏజ̂É�:̀ సంప5*wంnే వ;:̀a సమ=n+రం అం*wంచంz{: 

r�రh:   

HరhX+మ=:   

నగరం:   ?ాష� ¥ం:    

l~ౖk  nేdిన fే*t:  

ÀÁ  :Â� : __________ 

 

 
 

SlగQవనునo ఖq� స\లంల0 XిAాIదు సంతకం 7ేయంLr. i XిAాIదుక* బలం 7ేకKర|�v"య1 iర| ��gం7ే L"క*I?@ంటt�  ఏ?@�!" ఉంట= 

S�1CJ అట��  7ేయంLr. 
 
 
 

lి?ా;*w*+రh సంతకం సంతకం fే*t 

 
 


