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Thủ Tục Khiếu Tố Về Vi Phạm Điều Luật VI
Bộ Giao thông Nebraska

Bất kỳ người nào tin rằng họ bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia bởi Bộ 
Giao thông Nebraska (NDOT) có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách điền và nộp Mẫu Đơn Khiếu Nại của Đề cương 
của Cơ quan này. Khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày sau vụ việc bị cáo buộc. Khiếu nại nhận được sau 
180 ngày sẽ không đủ điều kiện để điều tra.

Tất cả những khiếu tố về việc vi phạm Điều Luật VI cũng như những khiếu tố có liên quan đến điều luật đều được 
xem như thủ tục chính thức–Không có một thủ tục nào không chính thức. Đơn phải được thực hiện bằng hình 
thức văn thư và phải được người khiếu nại ký trên mẫu đơn được cung cấp. Nếu thủ tục khiếu nại nhận được 
qua điện thoại, những thông tin sẽ được ghi xuống dưới dạng văn thư và sẽ được chuyển đến người khiếu nại 
để được xác nhận và xem xét lại cũng như phải được ký tên trước khi tiến hành thủ tục. Đơn khiếu nại phải bao 
gồm những thông tin như tên họ, địa chỉ, và số điện thoại của người khiếu nại, và tất cả những vấn đề cũng như 
mọi trường hợp có liên quan đến cáo buộc phải dựa trên cơ sở có liên quan đến thành phần chủng tộc, màu da 
hoặc quốc gia xuất xứ. Đơn khiếu nại có thể nộp cho cơ quan theo những thông tin liên lạc dưới đây.
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Cục NDOT (Cục Đường Lộ Nebraska) sẽ thông báo cho Cơ Quan Hành chánh Chuyển Tiếp Liên Bang đã nhận 
được đơn khiếu nại. Người khiếu nại sẽ nhận được một thư thông báo cho biết là vấn đề khiếu nại sẽ được tiến 
hành điều tra hay không. Cục NDOT có 30 ngày để điều tra về vụ khiếu nại. Nếu cần thêm chi tiết để giải quyết hồ 
sơ, cơ quan sẽ liên lạc với người khiếu nại để yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Người khiếu nại có 15 ngày kể từ 
ngày nhận được thư yêu cầu để cung cấp thêm chi tiết đến nhân viên điều tra được chỉ định giải quyết hồ sơ.

Sau khi xét duyệt đơn khiếu nại, nhân viên điều tra sẽ gữi đến người khiếu nại một trong hai bức thư: hoặc là 
thư thông báo đóng hồ sơ, hoặc thư thông báo những phát hiện của vụ việc (gọi tắt là LOF). Thư báo đóng hồ 
sơ sẽ cho biết một cách tóm lược là những cáo buộc và tường trình không liên quan đến việc vi phạm Điều Luật 
VI và do đó hồ sơ sẽ được đóng. Thư thông báo những phát hiện của vụ việc (LOF) sẽ tóm lược những cáo buộc 
cũng như có những buổi phỏng vấn có liên quan đến cáo buộc và giải thích xem có thể cần phải áp dụng hình 
thức kỷ luật nào không, hoặc có cần cung cấp những khóa huấn luyện bổ sung cho nhân viên cơ quan hay không, 
hoặc bất cứ hình thức kỹ luật nào  khác cần phải được áp dụng. Người khiếu nại có thể nộp đơn kháng cáo về 
quyết định được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư thông báo đóng hồ sơ hoặc thư giải thích 
những phát hiện của vụ việc (LOF).

Văn kiện này diễn giải Thủ Tục Khiếu Nại về Vấn Đề Vi Phạm điều Luật VI có liên quan đến việc đối xử mang tính 
phân biệt của (xin đính kèm tên cơ quan). Để nhận được một bản sao bằng tiếng Việt, xin truy cập trang mạng 
tại cơ quan tại www.dot.nebraska.gov.  Để nhận được hỗ trợ bổ sung, xin vui lòng liên hệ với cơ quan qua số điện 
thoại được cung cấp trên đây. Một thông dịch viên qua điện thoại sẽ được sắp xếp để hỗ trợ những người có khã 
năng Anh Ngữ hạn chế.


