
 6الغالف األمامي للنبذة الخاصة ببند رقم 

 6 رقم بندمعلومات 

 حمایة حقوقك

 

 6الواجھة الداخلیة للنبذة الخاصة بالبند رقم 

 ؟6 رقم البند ماھو
ي أالتمییز العنصري أو إنكار حقوق  أنھ ال یمكن یشیرإلىوھو قانون فدرالي  1964من قانون حمایة الحقوق المدنیة لعام  6ھو البند رقم 

 شخص إستناداً علي العرق أو اللون أو األصل في 
ولضمان أن عمالء الھیئة العامة للنقل والمواصالت بوالیة رود آیالند الیتم التمیز . التي تقدم مساعدة مادیة فیدرالیة البرامج أو الخدمات

 .ضدھم، قد تبنینا سیاسات تدعم اإلستخدام المكافيء والجودة في الخدمة لكل عمالئنا
 

 لك؟ 6ماذا یعني البند رقم
قانون و 1964قانون الحقوق المدنیة لسنة تقوم ریبتا بموجب ھذا باإلعالن عن سیاساتھا لضمان اإللتزام واإلتساق مع البند السادس من 

   .والقوانین واللوائح ذات الصلة في كل البرامج واألنشطة 1987إستعادة الحقوق المدنیة لسنة 
 

كما . دون النظر لعرق أو لون أو أصللنقل العامة مثل ریبتا توفیر خدمات بشكل عادل ومكافيء لكل الركاب بویتعین على ھیئات ا
 .یطالب البند السادس ریبتا بخفض حاجز اللغة الذي قد یعوق وصول العمالء الذین ال تحدثون اإلنجلیزیة بشكل جید إلى الخدمات الھامة

 
 .ل تمییز عنصري غیر قانونیةاح تجاه من یقوم بأعمسیاسة للتسام لدى ھیئة ریبتا أي لیس

 
 ماھي الخدمات المتوفرة للعمالء الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة بشكل جید؟

.  تحت البند السادس، یتعین مساعدة العمالء الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة بشكل جید للوصول إلى المعلومات الدقیقة والمطلوبة عن ریبتا

وذلك لتوفیر خدمة الترجمة الفوریة عبر الھاتف بعدة لغات منھا اإلسبانیة  ،عند الحاجة للترجمةیمكننا اإلتصال بشركة فواینس 

 .والبرتغالیة والصینیة والروسیة وغیرھا

 

 .ةن ال یتحدثون اإلنجلیزیباإلضافة إلى أنھ یستطیع  مندوبي خدمة العمالء والمشرفین إرشاد العمالء مم

 

 ماذا یمكن أن تفعلھ لتقدم شكوى؟ 

یرجى عند تقدیم الشكوى إدراج و. لتقدم بشكوى رسمیة لھیئة ریبتایحق لكل شخص یعتقد أنھ تم التمیز عنصریاً ضده طبقاً للبند السادس ا

عنواین البرید اإللیكتروني بیانات اإلتصال بك وكذلك تفاصیل الواقعة عن ماذا حدث وأین ومتى واألسماء و العنواین وأرقام التلیفونات و

 . للشھود

 

  :ویمكنك

 

 

 



 :إرسال خطاب إلى •
 Civil Rights Officer  

 Rhode Island Public Transit Authority 

 705 Elmwood Avenue 

 Providence, RI 02907 

 

 )401(781-9400: على رقم مباشرة محادثتنا یمكنكو •

 وتتوفر خدمة دعم العمالء  

 م7.00-ص7.00 الجمعة-األثنین 

 .م6.00-ص8.00و السبت  

 

 وتحمیل نسخة  RIPTA.comریبتا موقع زیارة یمكنك •

 من نموذج شكوى خاصة بالبند السادس لتعبئتھا 

 .وإرسالھا على العنوان السابق 

 

 

 6الغالف الخلفي للنبذة الخاصة ببند رقم 

 !برأیك ریبتا ترحب
 . خدمات نقل آمنھ وفعالة وعادلة لكل المجتمعات التي تقوم بخدمتھاتقدیم بتتعھد ریبتا 

  

ون إذا كانت لدیك إیة إقتراحات حول كیفیة تحسین إلتزامنا بالخدمة أو بسیاسة عدم التمییز أو حول خدمة إحتیاجات العمالء الذین ال یتحدث

 .   اإلنجلیزیة بصورة جیدة، فنرحب برأیك ونود أن نسمعھ

 

 

 


