
THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG 

Khoản VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên 

chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động nhận 

hỗ trợ tài chính của Liên bang. Cụ thể, Khoản VI quy định rằng "không cá nhân nào tại 

Hoa Kỳ, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia mà bị loại trừ không được 

tham gia, bị khước từ các phúc lợi hoặc chịu sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ chương 

trình hoặc hoạt động nào đang nhận hỗ trợ tài chính của Liên bang "(42 U.S.C Mục 

2000d). 

 

Dịch vụ Cộng đồng West Valley, Hội đồng Điều phối Cấp cao Khu vực Saratoga và Thành 

phố Morgan Hill cam kết đảm bảo rằng không có cá nhân nào bị loại trừ không được 

tham gia hoặc bị khước từ các phúc lợi của các dịch vụ vận chuyển vì lí do chủng tộc, 

màu da hoặc nguồn gốc quốc gia. Những quyền được bảo vệ trên được nêu tại Khoản 

VI trong Thông tư 4702.1B của Ban quản lý giao thông vận tải Liên bang (FTA). Nếu quý 

vị cần thêm thông tin hoặc tin rằng quý vị đang không được tham gia hoặc bị khước từ 

những phúc lợi của các dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi Dịch vụ Cộng đồng West 

Valley, Hội đồng Điều phối Cấp cao Khu vực Saratoga, và Thành phố Morgan Hill, hoặc 

chịu sự phân biệt đối xử vì lí do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi 

tác hoặc khuyết tật, xin vui lòng truy cập www.rydescc.org hoặc liên hệ: 

 

Sujatha Venkatraman, Phó giám đốc điều hành 

Dịch vụ cộng đồng West Valley Community Services 

10104 Vista Drive, Cupertino, 95014 

điện thoại: 408.342.0550 

điện thư: sujathav@wvcommunityservices.org  

tel:4083420550
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