Tiêu đề VI thông báo
Thành phố Amarillo - Amarillo City trung chuyển hướng xác nhận rằng, như là một điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính liên bang để cung cấp các chương trình và dịch vụ bất kể chủng tộc, màu
sắc và các nguồn gốc quốc gia theo quy định của tiêu đề VI của đạo luật quyền dân sự. Bất kỳ
người nào những người tin rằng cô hoặc anh ta có aggrieved bởi bất kỳ thực hành phân biệt
đối xử trái pháp luật theo tiêu đề VI có thể nộp đơn khiếu nại với thành phố Amarillo. Đơn khiếu
nại phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự việc.
Để biết thêm thông tin về chương trình thành phố Amarillo quyền dân sự và các thủ tục để nộp
một khiếu nại liên hệ, Transit Manager tại 806-378-6842, (TTY 806-372-6234), email
Transit.Manager@amarillo.gov hoặc truy cập vào các cơ quan hành chính tại 801 SE 23rd
Street, Amarillo, Texas 79105. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.amarillo.gov .
Các bên quan tâm bằng văn bản là dành cơ hội để thảo luận về hiệu suất của Amarillo City
Transit, yêu cầu thêm thông tin về quá cảnh Amarillo City nondiscrimination nghĩa vụ hoặc
khiếu nại. Viết bình luận có thể được gửi cho quản đốc thành phố phó, P.O. Box 1971, Amarillo,
Texas 79105.
Một người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với chính quyền liên bang quá cảnh
bằng cách nộp một đơn khiếu nại với Office of Civil rights, chú ý: tiêu đề VI điều phối viên
chương trình, xây dựng Đông, 5th sàn-nghĩa, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington DC
20590.
Tuyên bố khả năng tiếp cận
Amarillo City Hall có thể truy cập cho các cá nhân Khuyết tật thông qua các mục nhập chính ở
phía nam (SE 7th Avenue) của tòa nhà. Một đoạn đường truy cập dẫn đến mục chính là nằm ở
góc tây nam của tòa nhà. Đậu xe cho các cá nhân Khuyết tật có sẵn trong bãi đậu xe Nam. City
Hall được trang bị với các tiện nghi Phòng vệ sinh, thiết bị truyền thông và Thang máy có thể
truy cập. Những cá nhân Khuyết tật cần chỗ ở đặc biệt cho các trình thông dịch ngôn ngữ ký
hiệu phải thực hiện một yêu cầu với các thành phố trưởng hai ngày làm việc trước khi cuộc
họp, bởi telephoning 378-3013, hoặc số điện thoại thành phố TDD tại 378-4229.
Nếu thông tin là cần thiết trong một ngôn ngữ khác, liên hệ 806-378-6842. Thông tin này có sẵn
miễn phí bất kỳ. Tiêu đề VI hoặc bất kỳ thông tin nào cần thiết của hành khách trong các ngôn
ngữ khác có thể được in cho khách hàng theo yêu cầu hoặc vào trang web của hành động tại
www.amarillo.gov. Amarillo City Transit cũng có một giới hạn tiếng Anh thành thạo lập kế hoạch
nơi Amarillo City quá cảnh thông tin có thể được cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu.
Thông tin liên quan đến hành động, bạn có thể liên hệ với Transit Manager tại (806) 378-6842
hoặc Transit.Manager@amarillo.gov .

