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Tuyên bố Chính sách Tiêu đề VI
San Joaquin RTD đối xử với tất cả khách hàng của mình bằng sự tôn 
trọng, trung thực, và trung thành.  Địa hạt Trung chuyển Khu vực San 
Joaquin (RTD) vận hành các chương trình không phân biệt chủng tộc, 
màu da, tín ngưỡng, xuất xứ quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng 
giới tính, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, điều kiện y tế, hoặc khuyết tật theo 
Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền, mục 51(b) Bộ luật Dân sự California, 
hoặc luật hiện hành khác.  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn 
phòng Hành chính của RTD theo số điện thoại (209) 943-1111 hoặc gửi 
email theo địa chỉ comments@sjRTD.com. 
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Tiêu đề IV, Đạo luật Dân Quyền năm 1964, nêu rõ “không ai ở Hoa Kỳ, với 
lý do về chủng tộc, màu da, hoặc quốc gia xuất xứ, mà không được tham 
gia, bị từ chối quyền lợi, hoặc chịu đối xử phân biệt trong bất kỳ chương 
trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính Liên bang.”  San Joaquin 
RTD cam kết tuân thủ các yêu cầu của Tiêu đề VI trong tất cả các hoạt 
động và chương trình được liên bang cấp ngân quỹ. 

Nộp Khiếu nại Tiêu đề VI

Những người tin rằng họ buồn phiền về các thực thi phân biệt bất hợp 
pháp theo Tiêu đề VI có thể gửi đơn khiếu nại lên San Joaquin RTD.  Để 
biết thêm thông tin gửi đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ Văn phòng Quản 
lý của San Joaquin RTD.  Khiếu nại phải bằng văn bản và phải được gửi 
trong vòng 180 ngày sau ngày cho là diễn ra sự phân biệt đối xử. 
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