
Ride Connection Tôn trọng Dân quyền 

Ride Connection thực thi những chương trình của mình trên cơ sở không phân biệt chủng 
tộc, độ tuổi, tôn giáo, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật thể chất 
hoặc tâm thần, tình trạng kết hôn hoặc cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, nhận dạng 
giới tính hoặc bất kỳ đặc tính nào khác được pháp luật bảo vệ theo Điều VI trong Đạo luật 
Dân quyền (Civil Rights Act), ORS Chương 659A, hoặc bộ luật hiện hành nào khác. 

Ride Connection Tuyên bố về Chính sách Điều VI 

Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 tuyên bố: 

"Không có cá nhân nào tại Hoa Kỳ sẽ, trên cơ sở về chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia, bị 
loại trừ khỏi việc tham gia vào, bị từ chối các phúc lợi của, hoặc phải chịu phân biệt đối xử trong bất 
kỳ chương trình hoặc hoạt động nhận trợ cấp tài chính của Liên bang." 

Ride Connection cam kết tuân thủ với các quy định của Điều VI tại tất cả các chương trình và 
hoạt động của tổ chức được liên bang tài trợ. Để yêu cầu thông tin bổ sung về các quy định 
chống phân biệt đối xử theo Điều VI của chúng tôi, hãy gọi đến số 503-528-1720  
(TTY 7-1-1/điện thoại dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm) hoặc gửi email theo 
địa chỉ info@rideconnection.org. 

 
Khiếu nại Vi phạm Điều VI 
Bất kỳ cá nhân nào nếu cho rằng ông/bà ta bị tổn thương bởi một hành vi phân biệt đối xử 
phạm pháp dựa trên Điều VI đều có thể mở một đơn kiện với Tổ chức Ride Connection. Những 
đơn kiện như vậy phải được ghi bằng văn bản và nộp cho Tổ chức Ride Connection trong vòng 
180 ngày tính từ ngày sự việc được cho là bị phân biệt đối xử xảy ra. Để biết thông tin về cách 
mở một đơn kiện, hãy liên hệ Tổ chức Ride Connection bằng bất kỳ cách thức nào sau đây. 

 
Thư tín: 
Ride Connection, 
Inc. Mike Mullins 
9955 NE Glisan Street 
Portland, OR 97220 
Điện thoại: 503.528.1743 
Fax: 503.528.1755 
Email: mmullins@rideconnection.org 

 
Quý vị có thể mở một đơn kiện trực tiếp với Ban Quản trị Hệ thống 
Chuyển vận Liên bang: Văn phòng Dân quyền (Federal Transit 
Administration: Office of Civil Rights) 
Chú ý: (Ban Điều phối Chương trình theo 
Điều VI) Title V1 Program Coordinator 
East Building, 5th Floor-TCR 
1200 New Jersey Ave., SE 
Washington, DC 20590 

 


