
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

Thông Báo cho Công Chúng về Các Quyền Theo Tiêu Đề VI 

 

Chính quyền Quận Gwinnett thông qua Sở Giao Thông Quận (Gwinnett DOT) theo đây 

thông báo với công chúng rằng chính sách của quận là bảo đảm tuân thủ tuyệt đối Tiêu 

Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964 và tất cả các quy chế cũng như chỉ 

thị liên quan. Quận Gwinnett bảo đảm rằng không ai vì lý do sắc tộc, màu da, giới tính, 

quốc gia xuất thân, tình trạng khuyết tật, hoặc tuổi tác như quy định trong Tiêu Đề VI 

của Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964, Đạo Luật Xa Lộ Được Nhận Trợ Cấp 

của Liên Bang ban hành năm 1973, Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973, Đạo Luật 

Phân Biệt vì Lý Do Tuổi Tác ban hành năm 1975, và Đạo Luật Phục Hồi Dân Quyền 

ban hành năm 1987, bị loại trừ tham gia, bị từ chối các quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối 

xử trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào, cho dù các chương trình và hoạt động 

đó có được nhận trợ cấp của liên bang hay không. 

 

Những ai nghĩ rằng mình là nạn nhân bị phân biệt đối xử trái phép theo Tiêu Đề VI đều 

có quyền gửi khiếu nại chính thức với Gwinnett DOT. Khiếu nại này phải được lập bằng 

văn bản và nộp cho Điều Phối Viên phụ trách Tiêu Đề VI của Gwinnett DOT trong vòng 

180 ngày tính theo lịch sau ngày xảy ra hành động bị cáo buộc là phân biệt đối xử. Các 

Mẫu Đơn Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI được cung cấp miễn phí tại văn phòng của Điều 

Phối Viên phụ trách Tiêu Đề VI qua số (770) 822-7400. 

 


