
ج� ال
اب ال�ادس (�� �  )Title VIن�ذج ال��

Blacksburg Transit  

  
  1الق�� 

  االس�:
  الع	�ان: 

  الهاتف (ثان��):  الهاتف (رئ��ي):
��وني:�  ال!� � اإلل

ال$#ل  م�'ل!ات  هي  ما 
  ؟ عل�ه اال.الع +�هلال*� 

    ش� 9 ص�تي    .!اعة �56وف 3!��ة 
�ابي االت=االت جهاز�  ال

  TDD وال!#�  لل=�

    أخ�?   

  2الق�� 

  ال  نع�*  هل ت�فع ه*ه ال$#�? 6اإلنا6ة عD نف�B؟
  . 3إذا 3انR اإلجا6ة على ه*ا ال�Qال "نع�"، اذهL إلى الق�� 

ال*�    TU$ال ن�ا6ًة ع	ه    ت�فعإذا 3انR اإلجا6ة "ال"، ُی�جى تVو �نا 6اس�  ال$#�? 
  واذ�3 عالق�B 6ه:

  

  ا6ًة عD .�ف ثال^: ل$#�? ن�ل رفعBُی�جى ت�ض�ح ال�!L وراء 

ه*ه    R3ان إذا  ال`�_�ر  ال'�ف  إذن  على   Rح=ل ق�   Bأن على  ال�أك��  ُی�جى 
  ال$#�? م�ف�عة ن�ا6ًة عD .�ف ثال^.

  ال  نع� 

  3الق�� 
) L!�6 إل�ه 3ان Rال*� تع�ض V��`�  ): ت	'!e ال�ي اإلجا6ات ج`�ع أمام   عالمة ضعأع�ق� 6أن ال

  األصل الق�مي ]...[        الل�ن   ]...[        الع�ق  ]...[
  تار خ ال�`��V ال`Vع�م (شه�/ ی�م/ س	ة): ______________________

وال�!L ال*� +pعلB تع�ق� 6أنB ق� تع�ضR لل�`��V. أوصف ج`�ع األشUاص   ،ما ح�ث ال�ض�ح مD م`#D ق�ر 6أك!�ف�� 
ال ال*یD مارس�ا  ال$TU/ األشUاص  أدرج اس� و�qانات ات=ال   .V��`�ال 56ادثة   D��	على عل�  ال`ع R	3 إذا)  B56ق V��`�

  الUلفي  الVpءب*لB) إضافة إلى أس`اء و�qانات ات=ال أ� شه�د. إذا 3	R 56اجة إلى ال`V � مD ال`�احة، ُی�جى اس�U�ام  
D`�ذج. م	ال  
  
  
  
  



  4الق�� 

  ال  نع�   هل رفعR م�!ًقا ش#�? 6`�جL ال!اب ال�ادس ل�? ه*ه ال�3الة؟ 
  5الق�� 

  ال$#�? ل�? و3الة ف��رال�ة أو تا6عة ل�ال+ة أو م5ل�ة أخ�?، أو ل�? أ� م5#`ة ف�رال�ة أو تا6عة ل�ال+ة؟ هل رفعR ه*ه 
  ال ]...[      نع� ]...[

  :ت	'!e ال�ي اإلجا6ات ج`�ع أمام عالمة ضعإذا 3انR اإلجا6ة "نع�"، 
  و3الة ف��رال�ة ________________________  ]...[
  و3الة تا6عة ل�ال+ة ___________________  ]...[  _________________ م5#`ة ف��رال�ة ______ ]...[
  و3الة م5ل�ة ______________________  ]...[    م5#`ة تا6عة ل�ال+ة ____________________  ]...[

  ب�انات م�Qول االت=ال ل�? ال�3الة/ ال`5#`ة ال�ي رفعR ال$#�? أمامها.ُی�جى تق�+� 
  االس�:

 :L=	`ال  
  ة: ال�3ال

  الع	�ان: 
  الهاتف:
  6الق�� 

  اس� ال�3الة ال`$#� ض�ها: 
  م�Qول االت=ال:

:L=	`ال  
  الهاتف: رق� 

  أو معل�مات أخ�? تع�ق� 6أنها ذات صلة 6$#�ت�p+،  .Bز لB إرفاق أ� م�اد خ'�ة
  ال��ق�ع وال�ار خ م'ل�qان أدناه. 

  
    

  ال�ار خ (شه�/ ی�م/ س	ة)   ال��ق�ع
  

  أو إرساله ع!� ال!� � إلى:  ،	`�ذج إلى الع	�ان ال�ارد أدناهُی�جى تق�+� ه*ا ال
  

  Title VIع�ا�ة: م��� 

  .24060 ف"!ج"�"ا وال�ة، بالك�
!غشارع #م"!س،  2800




