Bản Tuyên Bố Chính Sách Không Phân Biê ̣t Đố i Xử
Nondiscrimination Statement of Policy

Để tuân hành Đạo Luật Dân Quyề n tiể u bang và liên bang, Cơ Quan Vận Chuyể n Thung Lũng Santa
Clara (Santa Clara Valley Transportation Agency, VTA) bảo đảm rằ ng không người nào bi ̣ loại trừ tham
gia, bi ̣ từ chố i các quyề n lợ i hoặc dich
̣ vụ, hoặc mặt khác bi ̣ phân biệt đố i xử trong tấ t cả chương trình,
dich
̣ vụ hoặc hoạt động do VTA quản lý vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồ n gố c quố c gia, nhận
dạng nhóm dân tộc, tôn giáo, tuổ i tác, khuyế t tật, giới tính, xu hướng tình dục hoặc thông tin về di truyề n.
Thông Báo theo Đạo Luâ ̣t cho Người Mỹ Khuyế t Tâ ̣t
(Notice under the Americans with Disabilities Act)
Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara (Santa Clara Valley Transportation Agency)

Theo các yêu cầ u của Đạo Luật cho Người Mỹ Khuyế t Tật năm 1990 (“ADA”), Cơ Quan Vận Chuyể n
Thung Lũng Santa Clara (VTA) sẽ không phân biệt đố i xử các cá nhân có năng lự c bi ̣ khuyế t tật trên cơ
sở tình trạng khuyế t tật trong các dich
̣ vụ, chương trình hoặc hoạt động của VTA.
Viê ̣c Làm: VTA không phân biệt đố i xử trên cơ sở tin
̀ h trạng khuyế t tật trong các hoạt động thuê hoặc
tuyể n dụng và tuân thủ tấ t cả các quy đinh
̣ do Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳ ng Hoa Kỳ (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ban hành.
Truyề n Đạt Thông Tin Hiê ̣u Quả: Theo yêu cầ u, thông thường VTA sẽ trợ giúp và cung cấ p dich
̣ vụ để
có thể truyề n đạt thông tin hiệu quả cho những người có trin
h
độ
bi
̣
khuyế
t
tậ
t
để
họ
co
thể
tham
gia bình
̀
́
đẳ ng các chương trình, dich
̣ vụ và hoạt động của VTA, bao gồ m thông dich
̣ viên ngôn ngữ cử chỉ có trình
độ, tài liệu bằ ng hệ thố ng chữ Braille cho người mù và các cách khác để cung cấ p thông tin và sự truyề n
đạt đế n với những người khiế m ngôn, khiế m thin
́ h hoặc khiế m thi.̣
Sửa Đổ i Chính Sách và Thủ Tục: VTA sẽ thự c hiện tấ t cả các sửa đổ i hợ p lý đố i với các chính sách và
chương trình để đảm bảo những người khuyế t tật có cơ hội bình đẳ ng trong việc tham giá tấ t cả các
chương trình, dich
̣ vụ và hoạt động của VTA. Ví dụ, các cá nhân cùng với động vật dich
̣ vụ đượ c chào
đón trên các xe, phương tiện vận chuyể n và phòng điề u hành của VTA ngay cả khi các con vật thường bi ̣
cấ m.
Bấ t kỳ ai cầ n trợ giúp hoặc dich
̣ vụ phụ trợ về truyề n đạt thông tin hiệu quả, hoặc sửa đổ i chin
́ h sách
hoặc thủ tục để tham gia chương trin
h,
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̣
vụ
hoặ
c
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t
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n
g
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VTA,
ha
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lạc:
̉
̀
̃
Điề u Phố i Viên ADA
Văn Phòng về Sự Đa Dạng và Hợ p Nhấ t (Office of Diversity and Inclusion)
(408) 321-2300
3331 North First Street, B1
San Jose, CA 95134
www.vta.org
Vui lòng liên lạc Điề u Phố i Viên ADA càng sớm càng tố t nhưng không sau 72 giờ trước khi sự kiện đượ c
lên lich.
̣
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ADA không yêu cầ u VTA có bấ t kỳ hành động nào nhằ m thay đổ i cơ bản về tính chấ t chương trình hoặc
dich
̣ vụ của VTA, hoặc áp đặt gánh nặng tài chin
́ h hoặc điề u hành quá mức.
Các khiế u nại rằ ng chương trin
h,
di
ch
̣
vụ
hoặ
c
hoạ
t động của VTA không dành cho những người khuyế t
̀
tật phải đượ c gửi đế n Điề u Phố i Viên ADA của VTA (thông tin liên lạc như trên).
VTA sẽ không tính thêm phí cho cá nhân bi ̣ khuyế t tật cụ thể hoặc bấ t kỳ nhóm cá nhân bi ̣ khuyế t tật nào
để trang trải chi phí cung cấ p trợ giúp/dich
̣ vụ phụ trợ hoặc sửa đổ i chính sách hợ p lý, như truy xuấ t các
mục từ những điạ điể m mở cho công chúng nhưng không dành cho những người sử dụng xe lăn.
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