
         

 العام النقل ایالند رود السلطة
 . VI الشكوى استمارة عنوان

 
 أو العرق أساس على خدماتھا فوائد نفى أو في المشاركة من استبعادھا یتم شخص أي تعرض عدم لضمان RIPTA وتلتزم
 تقدیم یجب .وتعدیالتھ 1964 لعام المدنیة الحقوق قانون من السادس الباب علیھ المنصوص النحو على القومي األصل أو اللون

 .المزعوم التمییز تاریخ من یوما 180 غضون في v  1عنوان الشكاوى
 
 

 یرجى النموذج، ھذا استكمال في مساعدة أي إلى بحاجة كنت إذا۔ شكواك معالجة في لمساعدتنا ضروریة ھي التالیة المعلومات
 البرید عبر RIPTA إلى تعبئتھا بعد االستمارة تعاد أن یجب ..9400-781 (401) التالي الرقم على العمالء بخدمة االتصال

 :االلكتروني البرید او mbarbary@ripta.com: اإللكتروني
 .CEO: عنایة ،RI 02907 بروفیدانس، الجادة، إلموود 705

 
 

الھاتف. بدیل :الھاتف :اسمك : 

الشارع عنوان البریدي الرمز الدولة، المدینة، : : 

 
الشكوى صاحب غیر آخر شخص كان إذا(ه او ضدھم ضد التمییزالذین وقع  )األشخاص( الشخص ): 

 
أسماء( اسم ): 

البریدي والرمز الوالیة، المدینة، العنوان، : 

 

 

 سبب أفضل تصف العبارات ھذه من أي
 ____________:الحادث تاریخ )واحدا اختر(حدثت؟  التي التمییز لزعم 

 سباق____
 اللون____
 )االنجلیزیة المحدودة الكفاءة( الوطني نشأالم____

 
  .متوفرة كانت إذا المعنیة RIPTA العاملین جمیع وعناوین أسماء قدم .المزعوم التمییز الحادث وصف یرجى
 االتصال ومعلومات وأسماء الحافالت، وعدد الیوم، من والوقت التاریخ الطریق، رقم: ممكن قدر أكبر تفاصیل تقدیم یرجى
 مساحة مطلوبا كان إذا النوع ھذا من الخلفي الجزء استخدم ؟ من فضلکمسؤوال كان تعتقد كنت منو حدث ما شرح۔ للشھود
 .إضافیة

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 
  شكل من العكسي الجانبکمل 

 
RIPTA العنوان السادس ال ستمارة الشکوی 

 
 

 )تابع( المزعوم التمییز الحادث صفمن فضلک 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
/  قائمة وضع۔ كذلك األمر كان إذا ال/  نعم) واحدة دائرة( أخرى؟ محلیة أو والیة أو اتحادیة وكاالت أي مع بشكوى تقدمت ھل

 ۔أدناه الواردة المعلوماتت واتصل او قائیما
 

    :االتصال جھة اسم :وكالة
 _   _ :البریدي والرمز الوالیة، المدینة، العنوان، اختر 
 

  : ھاتف 
 

   : االتصال جھة اسم :وكالة
 _   _اختر :البریدي والرمز الوالیة، المدینة، العنوان،

 

ھاتف  :   
 

 .والمعتقد والمعلومات علمي حد إلى صحیح وأنھ أعاله، المذكور االتھام ھذا قرأت قد أنني أؤكد

 

 التاریخ الشكوى التوقیع
 

 

 

 الشكوى مقدم اسم نوع أو الطباعة

 

 
  :االستالم تاریخ

 
  :بواسطة استقبل

 
 


