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Th        
 

                             VI 
 

Family Bridges, Inc., cơ q a     c          ởi Quản Lý Vận Chuyển Liên Bang (FTA),  ảm bả  

     cả  a  T      âm  i   D ỡ       N  ời Cao Niên, Trung Tâm Hồng Phúc 14
th

 Street & 

Trung Tâm Hồng Phúc Harrison Street của chúng tôi luôn tuân theo luật lệ của sở giao thông vận 

tải (DOT) theo         VI q    ịnh của luật Nhân Quy    ăm 1964. 

 

     c  ơ     ì   của         VI, Fam l  B  d  s  ảm bảo r ng những thân chủ của hai Trung 

Tâm Hồng Phúc chúng tôi nhậ     c dịch vụ chuyên chở m t cách có chấ  l  ng. Không có 

   ời nào vì lý do chủng t c, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia mà không    c tham gia, bị từ 

chối những quy n l i, hoặc bị dẫn tới sự phân biệ   ối xử trong bất kỳ c  ơ     ình hoặc sinh 

hoạ         c nhận hỗ tr  tài chính từ Liên bang. 

 

Là m t thân chủ, nếu quý vị tin r ng quý vị  ã  ị bất kỳ sự phân biệ   ối xử bất h p pháp nào 

             VI , quý vị có thể n p  ơ  k  ếu nại với Family Bridges, Inc. Lên trang mạng của 

chúng tôi (www.fambridges.org) hoặc liên hệ với G ám  ốc Quản Trị Hành Chánh của hai 

Trung tâm Hồng Phúc, Cô Jenny Szeto tại số   ện thoại: (510) 302-0460;  ịa chỉ email: 

JennyS@fambridges.org, hoặc   é  ến m t trong hai trung tâm Hồng Phúc gặp nhân viên tiếp 

 â   ể sắp xếp m t cu c hẹn với bà ấy. Xin vui lòng sắp xếp m t trong những cách n p  ơ  

khiếu nại này trong vòng 180 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện. 

 

Hong Food Adult Day Health Care Center 

275 – 14
th

 Street 

Oakland, CA 94612 

 

Hong Fook Center – Harrison Street 

1388 Harrison Street 

Oakland, CA 94612 

 

Quý vị cũ   có   ể n p m t  ơ  k  ếu nại trực tiếp với Sở Quản Lý Vận Chuyển Liên Bang 

b ng cách n p  ơ  với Vă  P ò   Nhân Quy n: 

 

Office of Civil Rights,  

Attention: Title VI Program Coordinator 

 East Building, 5
th

 Floor – TCR  

1200 New Jersey Ave., SE 

Washington, DC 20590 

 

 ể biết thêm thông tin v  c  ơ     ì   nhân quy n của Family Bridges, Inc., xin vui lòng hỏi 

nhân viên tiếp tân tại Trung Tâm của quý vị  ể    c   úp  ỡ. 

http://www.fambridges.org/
mailto:JennyS@fambridges.org

