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Apendise 3 

MGA PAMAMARAAN NG REKLAMO 

Bilang tumatanggap ng mga pondo mula sa pederal na pamahalaan, kailangang sumunod ang 

SBCAG sa Titulo VI ng Batas sa Mga Karapatang Sibil ng 1964 at siguruhing naipagkakaloob ang 

mga serbisyo at benepisyo nang walang diskriminasyon. Ang SBCAG ay may nakalagak na 

Pamamaraan ng Reklamo sa ilalim ng Titulo VI, na bumabalangkas sa proseso para sa lokal na 

pagpapasya sa mga reklamo sa ilalim ng Titulo VI at naaayon sa mga alituntuning matatagpuan 

sa Circular 4702.1B ng Pederal na Pangasiwaan ng Pagbibiyahe (Federal Transit Administration). 

Ang pamamaraan ng reklamo ay may limang hakbang, na binabalangkas sa ibaba: 

1. Pagsusumite ng Reklamo:  Sinumang taong nag-aakalang siya, bilang indibiduwal o 

bilang miyembro ng alinmang grupo ng mga tao, nang dahil sa lahi, kulay o bansang 

pinagmulan ay naipuwera sa o pinagkaitan ng mga benepisyo ng, o dumanas ng 

diskriminasyon sa ilalim ng alinmang programa o aktibidad na tumatanggap ng tulong 

pinansiyal mula sa pederal na pamahalaan sa pamamagitan ng SBCAG ay maaaring 

maghain ng nakasulat na reklamo sa Tagapag-ugnay ng Titulo VI sa SBCAG. Ang ganoong 

reklamo ay dapat maihain sa loob ng 60 araw ng kalendaryo pagkalipas ng petsa na, 

ayon sa paniniwala ng naturang tao, naganap ang diskriminasyon.  

2. Pagdulog sa Tagarepasong Opisyal:  Pagkatanggap sa reklamo, rerepasuhin, 

iimbestigahan, at pag-aaralan ng Tagapag-ugnay ng Titulo VI ang reklamo, nang 

kinukonsulta ang Ehekutibong Direktor. Kukumpletuhin ng Tagapag-ugnay ng Titulo VI 

ang pagrerepaso nang hindi lalampas sa 45 araw ng kalendaryo pagkalipas ng petsa na 

natanggap ng SBCAG ang reklamo. Kung kailangan ng mas mahabang panahon, 

aabisuhan ng Tagapag-ugnay ng Titulo VI ang nagrereklamo tungkol sa tinatantiyang 

panahon na makukumpleto ang pagrerepaso. Pagkakumpleto sa pagrerepaso, gagawa 

ang Tagapag-ugnay ng Titulo VI ng rekomendasyon hinggil sa merito ng reklamo at kung 

may magagamit na mga pangremedyong hakbang upang magbigay ng pagtutuwid. 

Dagdag pa, maaaring magrekomenda ang Tagapag-ugnay ng Titulo VI ng mga 

pagpapabuti sa mga proseso ng SBCAG na may kinalaman sa Titulo VI at katarungang 

pangkapaligiran, ayon sa naaangkop. Ipapadala ng Tagapag-ugnay ng Titulo VI ang 

kanilang mga rekomendasyon sa Ehekutibong Direktor para sa pagsang-ayon. Kung 

sumasang-ayon ang Ehekutibong Direktor, ibibigay niya ang nakasulat na tugon ng 

SBCAG sa nagrereklamo. 

3. Kahilingan para sa Muling Pagsasaalang-alang:  Kung hindi sumasang-ayon sa tugon 

ang nagrereklamo, maaari siyang humingi ng muling pagsasaalang-alang sa 

pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na kahilingan sa Ehekutibong Direktor sa 

loob ng 10 araw ng kalendaryo pagkatanggap dito. Dapat may sapat na detalye ang 

kahilingan para sa muling pagsasaalang-alang na naglalaman ng anumang mga bagay na 

sa tingin ng nagrereklamo ay hindi ganap na naintindihan ng Tagapag-ugnay ng Titulo VI 
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sa SBCAG. Aabisuhan ng Ehekutibong Direktor ang nagrereklamo tungkol sa kanyang 

desisyon na tanggapin o tanggihan ang kahilingan para sa pagsasaalang-alang sa loob ng 

10 araw ng kalendaryo. Sa mga kasong sumasang-ayon ang Ehekutibong Direktor na 

isaalang-alang muli ang kaso, ibabalik ang usapin sa Tagapag-ugnay ng Titulo VI upang 

muli nitong pag-aralan alinsunod sa Talata 2, sa itaas. 

4. Apela:  Kung tatanggihan ang kahilingan para sa muling pagsasaalang-alang, maaaring 

iapela ng nagrereklamo ang tugon ng Ehekutibong Direktor sa reklamo sa pamamagitan 

ng pagsusumite ng nakasulat na apela sa Lupon ng Patakaran ng SBCAG nang hindi 

lalampas sa 10 araw ng kalendaryo pagkatanggap sa nakasulat na desisyon ng 

Ehekutibong Direktor na tumatanggi sa muling pagsasaalang-alang. 

 

5. Pagsusumite ng Reklamo sa Pederal na Pangasiwaan ng Pagbibiyahe:  Kung hindi 

kuntento ang nagrereklamo sa resolusyon ng Lupon ng Patakaran ng SBCAG sa reklamo, 

maaari din siyang magsumite ng reklamo sa Pederal na Pangasiwaan ng Pagbibiyahe: 

Federal Transit Administration’s Office of Civil Rights 

Attention: Title VI Program Coordinator 

East Building 5th Floor- TCR 

1200 New Jersey Ave., SE 

Washington, DC 20590 

 

Para sa iba pang impormasyon, tingnan ang www.fta.dot.gov 

 

 


