
Tiêu Đề VI Thông Báo Công Khai 

Near Northwest Management District (tên kinh doanh NNMD) theo đây đưa ra thông báo công 

khai rằng chính sách của NNMD là đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ với Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân 

Quyền năm 1964, Đạo Luật Khôi Phục Dân Quyền năm 1987, cùng các đạo luật và quy định liên 

quan trong tất cả các chương trình và hoạt động. Tiêu Đề VI quy định rằng không cá nhân nào ở 

Hoa Kỳ bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối quyền lợi, hoặc bằng cách khác bị phân biệt đối xử, 

do chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào 

nhận hỗ trợ tài chính liên bang.  

 

Bất kỳ cá nhân nào tin rằng mình đã bị tổn hại bởi một hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật 

theo Tiêu Đề VI đều có quyền nộp đơn khiếu nại chính thức tới NNMD. Mọi khiếu nại như vậy 

phải được thực hiện bằng văn bản hoặc qua điện thoại và gửi tới Điều Phối Viên Dân Quyền của 

NNMD trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo 

buộc. Người khiếu nại có thể lấy Mẫu Đơn Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử Dân Quyền miễn phí tại 

văn phòng này bằng cách gọi tới số 713-895-8021.  

 

Người khiếu nại cũng có thể nộp đơn khiếu nại với TxDOT hoặc Federal Transit Administration 

bang trong vòng 180 ngày xảy ra vi phạm bị cáo buộc. Nếu bạn muốn nộp đơn với TxDOT, vui 

lòng gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến TxDOT Public Transportation, 3712 Jackson Avenue, 

Building 6, 5th floor, Austin, Texas 78731. Nếu bạn muốn nộp đơn với FTA, vui lòng gửi đơn khiếu 

nại đến Federal Transit Administration, 

 

Nếu quý vị cần thêm thông tin về Tiêu Đề VI, vui lòng truy cập trang web của NNMD 

(http://www.nnmd.org/), hoặc liên hệ với NNMD qua điện thoại 713-895-8021, qua email 

GrowNear1@nnmd.org hoặc qua thư: 7603 Antoine Drive, Houston, TX 77088. 

 

NNMD sẽ cung cấp miễn phí bản dịch của tất cả tài liệu được yêu cầu hoặc cung cấp phiên dịch 

tại mọi cuộc họp công khai. 

 

Thông báo này sẽ được dán tại các văn phòng của NNMD và đăng trên trang web của NNMD 

(http://www.nnmd.org/). 

 


