
 ےيل کے انصاف عام"
 یک فنڈز یعوام

 جس ہے، یہوت ضرورت
 اور رنگ (نسل ہر ںيم

 کے) نسب یقوم
 گان کنندہ ادا کسيٹ

 جسے ں،ید حصہ
 قےیطر سےیا یکس
 ايک استعمال نہ سے
 جہينت کا جس ۓجا

 اور رنگ (ازيامت ینسل
 کو اس ای) نسب یقوم

 آڑ اسے نے،ید بڑهاوا
 ےيل کے اس ای نےید

 ہمفرا رقم یامداد
 ںيم صورت یک کرنے
 "۔ نکلے

 

 1963 کا یڈينيک فیا جان صدر
 Title VI in (ششم ٹائٹل ںيم

 مطالبہ کا نفاذ کے) 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ںيم زبان اور یکس کو آپ اگر
        تو ہے ضرورت یک معلومات

 ۔ںیکر رابطہ پر 202-962-2582

 

 

 ٹرانزٹ ایریا ٹنيٹروپوليم واشنگٹن
 یاتهارٹ

 Title (ششم ٹائٹل ۓبرا ٹرينیکوآرڈ
VI (تعاون یلسان اور 
 حقوق یشہر ۓبرا دفتر

 Fifth 600(ٹیسٹر ففته 600
Street(، ويڈبل نیا) NW(،  
 )7G (یج ونيس

  20001 یس یڈ واشنگٹن،
202-962-2582 

 2471-962-202: کسيف
: ليم یا

title.vi.complaint@wmata.com 
 یعموم ںيم بارے کے ٹرويم

 یمہربان براہ ےيل کے معلومات
 کال ای wmata.com يۓجيک مالحظہ

 ںیکر
 202-637-7000  

 )3780-638-202 ۓوا یٹ یٹ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ٹرويم

دو
ار

 

 )Title VI (ششم ٹائٹل
 اطالع ےيل کے عوام

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ں يل میٹرو ريٹرو بس، ميں  مي زبان میاپن
ں مدد کے يکسس میٹرو اي اور میسوار

 ے،يل
-638-202) ۓ وای ٹیٹ 202-637-7000 (

ں یا مالحظہ کریں ی پر کال کر3780
wmata.com 

 

 
 Title (ششم ٹائٹل ۓبرا ٹرينیکوآرڈ

VI (تعاون یلسان اور 
 حقوق یشہر ۓبرا دفتر

 Fifth 600(ٹیسٹر ففته 600
Street(، ويڈبل نیا) NW(،  
 )7G (یج ونيس

  20001 یس یڈ واشنگٹن،
202-962-2582 

 2471-962-202: کسيف
: ليم یا

title.vi.complaint@wmata.com 
 یعموم ںيم بارے کے ٹرويم

 یمہربان براہ ےيل کے معلومات
 کال ای wmata.com يۓجيک مالحظہ

 ںیکر
 202-637-7000  

 )(3780-638-202 ۓوا یٹ یٹ
 
 



 

 )Title VI (ششم ٹائٹل
 اطالع ےيل کے عوام

 
 کٹیا رائٹس سول کے 1964 کو آپ کتابچہ ہی
 کے] حقوق یشہر ۓبرا قانون )[اے آر یس(

 حقوق اپنے تحت کے) Title VI (ششم ٹائٹل
 ٹائٹل ۔ہے ايگ اید بيترت ےيل کے سمجهنے کو

 افراد جو ہے قانون یوفاق) Title VI (ششم
 یوفاق جو ںيم پروگراموں ان کو وپوںگر اور
 ای رنگ ں،نسل،يہ کرتے وصول یامداد یمال
 سے سلوک یازيامت پر اديبن یک نسب یقوم

 ۔ ہے کرتا فراہم تحفظ
 

 Title (ششم ٹائٹل یک ٹرويم
VI (انيب کا یسيپال یک 

 
 یاتهارٹ ٹرانزٹ ایریا ٹنيپول ٹرويم واشنگٹن

 ےلئ کے یدهان نيقی یک بات اس) ٹرويم(
 کو شخص یبه یکس کہ ہے عمل مصروف
 سے طرف یک کٹیا رائٹس سول کے 1964
 اسکے ای تيشمول ںيم خدمات کردہ فراہم
 یدوسر ای ،ۓجا ايک نہ محروم سے فوائد
 نسب یقوم ای رنگ نسل، اسے ںيم صورت

 ایبنا نہ نشانہ کا سلوک یازيامت پر اديبن یک
 ۓ۔جا
 مقصد ہی کا ٹرويم لئے، کے حصول کے اس
 : ہے

 یکس کہ بنانا ینيقی کو بات اس .1
 کے نسب یقوم ای رنگ نسل، یبه

 خدمت یک حمل و نقل ريبغ کے لحاظ
 ۔ ۓجا ايک فراہم اريمع ای درجہ کا
 

 یوال یآمدن کم اور وںیآباد یتياقل .2
 یاقتصاد اور یسماج پر وںیآباد

 ريغ  ساته ساته اور پروگراموں
 یمنف اور  ادہیز بہت پر طور متناسب

 یک اثرات یاتيماحول اور ینانسا
 دے، توجہ پر ان اور کرے شناخت

  ۔ ہو مناسب یبه سايج
 

 ںيم یساز صلہيف یک حمل و نقل .3
 اور مکمل یک یآباد متاثرہ تمام

 ۔ دے فروغ کو شرکت شفاف
 

 سے وںيسرگرم اور پروگراموں ان .4
 اور یکم ،دیترد یک فوائد متعلقہ

 اور وںیآباد یتياقل جو روکے کو ريتاخ
 فائدہ کو وںیآباد یوال یآمدن مک

 ۔ ںيہ پہنچاتے
 

 والے مہارت محدود یک یزیانگر .5
 اور پروگراموں یک اشخاص
 کو یرسائ یبامعن تک وںيسرگرم

   ۔ ۓبنا ینيقی
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 ذمہ یک )Title VI (ششم ٹائٹل یک ٹرويم
 یاعل جر،ينيم جنرل ےيل کے نبهانے یدار

 ۔ںيہ عمل مصروف نيمالزم اور نگران ہ،يانتظام
 ۓبرا ٹرينیکوآرڈ / )Title VI (ششم ٹائٹل
 یک روزمرہ یک پروگرام اس تعاون یلسان
 حقوق یشہر  ۔ہے دار ذمہ یک / کا وںيکاروائ
 ان یک )Title VI (ششم ٹائٹل عملہ کا

 کرتا شيتفت یک ان اور کرتا وصول کو اتیشکا
 یکاروائ یک کار قہیطر کے تیشکا جو ہے
 ۔ ںيہ یآت عےیزر کے

 

 محدود یک یزیانگر یک ٹرويم
 انيب کا یسيپال یک مہارت

 
 کو کنندگان وصول کے ہيانتظام ٹرانزٹ یوفاق

 یک یزیانگر تاکہ ہونگے اٹهانے ماقدا مناسب
 لئے کے لوگوں والے رکهنے مہارت محدود
 پروگراموں کے ان اور معلومات خدمات، ، فوائد
 یک ان تک حصوں اہم گرید کے وںيسرگرم اور
 .ںيئبنا ینيقی کو یرسائ یعنبام
 

 یزیانگر نے ٹرويم لئے، کے مقصد اس اس
 ےيل کے اشخاص والے  مہارت محدود یک

 بس، ٹرويم ۔ہے ایبنا منصوبہ یمعاونت یلسان
 ںيم یارسو  ںيم کسسیا ٹرويم اور لیر ٹرويم

 یلسان مفت پر، درخواست ے،يل کے مدد
 ۔ںيہ یجات یک فراہم خدمات

 
 زائد سے 100 خدمات یک ترجمہ یک فونيليٹ

 ٹرويم ہی اور ںيہ یجات یک فراہم ںيم زبانوں
  7000-637-202  نمبر سروس کسٹمر کے آفس

 سے کرنے کال پر )3780-638-202  ۓوا یٹ یٹ(
 اوقات کے سروس کسٹمر ۔ںيہ یہوت حاصل
 ہفتہ اور 8:30 رات تا 6 صبح جمعہ تا ريپ ںيکارہ
 یلسان یریرتح ۔ 8:30 رات تا 7 صبح اتوار اور
   ۔ ہےی جاتی پر فراہم کwmata.com مدد

 

 یک) Title VI (ششم ٹائٹل
 سکتا کروا درج کون تیشکا
 ہے؟

 
 کو آپ کہ ںيہ یسمجهت / سمجهتے آپ اگر

 ٹائٹل پر اديبن یک نسب یقوم ای رنگ نسل،
 کا سلوک یازيامت تحت کے )Title VI (ششم
 پاس کے ٹرويم آپ تو ہے رہا جا ایبنا نشانہ
 کروا درج تیشکا یک )Title VI (ششم ٹائٹل

 اید مشورہ ہی کو آپ ۔ںيہ یسکت / سکتے
 نشانہ کا سلوک یازيامت نہيمب آپ کہ ہے جاتا
 اندر کے دنوں 180 سے خیتار یک بننے
 ۔ںيکروائ درج تیشکا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شامل ںيم تیشکا شدہ دستخط ،یریتحر
 :ہو

 اور سیڈریا ليم یا پتہ، نام، کا آپ •
 نمبر فونيليٹ

 اور وںيک سے،يک ںيم اليخ کے آپ •
 نشانہ کا سلوک یازيامت کو آپ کب
 سکے ہو ممکن جتنا ۔ايگ ایبنا

 معلومات یليتفص اور مخصوص
 ںیکر شامل

 ہوں، معلوم اگر نام، کے لوگوں ان •
 یازيامت ساته کے آپ نے جنہوں
 ايک سلوک

 ہوں، معلوم اگر نام، کے لوگوں ان •
 تاکہ سکے رک رابطہ ٹرويم سے جن
 وضاحت اور ديتائ یک الزامات کے آپ
 سکے ہو

 دستخط کا آپ •
 

 قابل کے یچهپائ کا) Title VI (ششم ٹائٹل
ا یاب ہے ي پر دستwmata.com فارم یتیشکا

ا جا ي پر کال کر کے حاصل ک202-962-2582
   ۔سکتا ہے

 
 ی۔گ ہو شيتفت یفور یک اتیشکا تمام
 کار شيتفت بعد کے جانے ہو موصول تیشکا
 معلومات درکار تمام ۔ یگ ۓجا یسونپ کو
 کا حقوق یشہر پر، اديبن یک یابيوصول یک

 یک )Title VI (ششم ٹائٹل پر طور عام دفتر
 اندر کے روز 90 کے یوصول یک تیشکا
 یاضاف متعلقہ ۔گا لے کر مکمل شيتفت

 ےيتصف کے تیشکا یابيوصول یک معلومات
  ۔ہے یسکت بڑها کو وقت کے

 
 ہے ںينہ بخش نانياطم ہيتصف کا تیشکا اگر
 تیشکا. ہے سريم کار قہیطر کا ےرنک لياپ تو
 کے دنوں لنڈريک 10 کے اعالن کے ہيتصف کے
 درخواست یک لياپ پر طور یریتحر اندر اندر
 ںيم لياپ یریتحر ۔ چاہئے یجان یک دائر

 ضرور نمبر لفونيٹ اور پتہ نام، کا کسٹمر
 کہ ہے تاجا ايک زیتجو یبه ہی ۔ہوں شامل
 کیا یمبن پر) وجوہات (وجہ کنندہ تیشکا

 کہ ہے رکهتا نيقی ہی وںيک وہ کہ دے به  انيب
 ۔ یته نامناسب شيتفت یابتدائ

 
 کو کنندہ تیشکا کٹریڈائر کا حقوق یشہر

 حق اسکے کے کروانے درج تیشکا یرونيب
 صلہيف پر طور ی،حتم۔ساته کے اطالع یک

 جانے یۓد کو کنندہ تیشکا اور گا کرے
  ۔گا دے یمنظور یک جواب یوالےحتم


