ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਭਾਗ 1 – ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋ ਟ ਰ ਵਹੀਿਲ ਕਵਭਾਗ (Department of Motor Vehicles (DMV)) ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਚ ਾਰ ਰੁ ਿ ਾਵਟ ਿਰਿੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਸੇ ਵ ਾ ਿਰਨ ਕਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇ ਜ:ੋ Department of Motor Vehicles, Attn: Bilingual
Coordinator, Language Access Complaint Form, 10911 White Rock Road, Suite 300, Rancho Cordova, CA 95670
ਭਾਗ-2 ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਕਹਲਾ ਨਾਮ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਤਾ
ਸ਼ਕਹਰ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ

(

ਰਾਜ

ਕਿਪ ਿੋਡ

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

)

ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ

ਟੈ ਲ ੀਫੋ ਨ
ਡਾਿ



ਈਮੇ ਲ


ਭਾਗ 3- ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇ ਰ ਵਾ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਮਤੀ

ਸੰ ਪ ਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਢੰ ਗ
ਖੁੱ ਦ


ਟੈ ਲ ੀਫੋ ਨ


ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਹੂ ਲ ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਅਰਮੇ ਨ ੀਅਨ
ਿੈਂ ਟੋ ਨ ੀਿ


ਪੰ ਜ ਾਬੀ
ਸਪੈ ਕ ਨਸ਼


ਹੋ ਰ


ਈ-ਮੇ ਲ


ਕਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ


ਹੋ ਰ


ਕਹੰ ਦ ੀ

ਟੈ ਗ ਾਲੌ ਗ


ਿੋ ਰ ੀਅਨ

ਕਵਅਤਨਾਮੀ


ਮੈਂ ਡੇ ਕ ਰਨ

ਅਮਰੀਿਨ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ


ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂ ਸੰ ਚ ਾਰ ਰੋ ਿ(ਿਾਂ) (ਹਰੇ ਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):

ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਅਕਿਿਾਰੀਆ ਦੀ ਿਮੀ

ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮੀ

ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਿੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਿ ਾਂ/ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਿਮੀ

ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ/ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂ ਕ ਚਤ ਿਰਨ ਦੇ ਸੰ ਿੇ ਤ ਾਂ ਦੀ ਿਮੀ

ਹੋ ਰ:

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ ਾ੍ (ਜੇ ਿ ਰ ਘਟਨਾ DMV ਦਫਤਰ ਕਵਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋ ਵ)ੇ
ਪਤਾ
ਸ਼ਕਹਰ

ਰਾਜ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
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ਕਿਪ ਿੋਡ

DMV'S ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
(Dymally-Alatorre Bilingual Services Act) ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਿ, DMV ਕਵਭਾਗੀ ਪ ਗ
੍ੋ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ
ਪਹੁੰ ਚ ਅੰ ਗ ਜ
੍ੇ ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿੁ ਸ਼ ਲਤਾ (LEP) ਜਾਂ ਗੈ ਰ-ਅੰ ਗ ਜ
੍ੇ ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋ ਿ ਾਂ ਸਮੇ ਤ ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਵਭਾਗੀ ਪ ਗ
੍ੋ ਰਾਮ
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਅੰ ਤ ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਵਖਰੇ ਕ ਵਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕਦਆਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪਦ
੍ ਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਲੋ ੜ ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਕਦਆਂ, LEP ਅਤੇ
ਗੈ ਰ-ਅੰ ਗ ਜ
੍ੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਿੀਤੀ ਕਲਖਤੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀਆਂ/ ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਪਭ
੍ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰ ਚ ਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ।
ਸ਼ਨਜਤਾ ਨੋ ਸ਼ ਿਸ
ਸ਼ਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ- ਿੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ DMV ਦੀ ਸੰ ਚ ਾਰ ਡਵੀਿਨ Dymally-Alatorre ਦੋ ਭ ਾਸ਼ਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਿਾਨੂੰਨ,
ਿੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਸਰਿਾਰੀ ਿੋ ਡ (CGC) ਿਾਰਾ 7290, et seq ਤਕਹਤ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਫਾਰਮ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। DMV
ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ CGC ਿਾਰਾ 7291ਦੀ ਤਕਹਤ ਅਤੇ CGC ਿਾਰਾ 7292(a) ਅਤੇ 7299.4 ਉਪ-ਿਾਰਾਵਾਂ (a) ਅਤੇ (d) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਕਦਆ ਇਸ ਰਾਜ
ਦੇ ਲੋ ਿ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚ ਾਰ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸ ੀਆਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੂ ਚ ਣਾ ਆਚਰਣ ਿਾਨੂੰਨ ,
ਿੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਕਸਕਵਲ ਿੋ ਡ ਦੀ ਿਾਰਾ 1798 et seq., ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੁ ਰੱਕਖਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ। DMV ਦੀ ਆਮ ਕਨਜਤਾ ਨੀਤੀ
www.dmv.ca.gov 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਸ਼ਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨਾ- ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਿਰਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛਿ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਿ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਜਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦੇ DMV ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਚੰ ਤ ਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਨ ਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪਦ
੍ ਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ।ਕਨੱਜੀ ਵੇ ਰ ਵੇ ਜੋ ਨਹੀ ਮੰ ਗੇ ਗਏ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਨਾ ਸ਼ਦਓ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਸੁ ਰੱਸ਼ਿਆ ਨੰ ਬ ਰ, ਡਰਾਈਸ਼ਵੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਨੰ ਬ ਰ, ਸ਼ਵੱਤੀ ਿਾਤਾ, ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸ਼ਦ।
ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ-ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋ ਕ ਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇੰ ਨ ਫਾਰਮੇ ਸ਼ ਨ ਪ ਿ
੍ੈ ਕਟਸ ਐਿਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਤਕਹਤ DMV
ਿੋ ਲ ਮੌ ਜੂ ਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸੰ ਪ ਰਿ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇ ਠ ਾਂ ਦੇ ਖ।ੋ
ਸ਼ਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਭ ਵ ਿੁ ਲ ਾਸਾ- DMV ਅਤੇ ਪਬਕਲਿ ਦੀਆਂ ਇਿਾਈਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰ ਚ ਾਰ ਮੁ ਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ, ਸੰ ਚ ਾਰ
ਪਗ
੍ੋ ਰਾਮ ਕਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ DMV ਕਵਚਲੀਆਂ ਹੋ ਰ ਨਾਂ ਇਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਕਿਆਂ ਿਰਨੀ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਮੁ ਹੱਈਆ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੇ ਠ ਕਦੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ:
• ਇਨਫਾਰਮੇ ਸ਼ ਨ ਪ ਿ
੍ੈ ਕਟਸ ਐਿਟ ਮੁ ਤ ਾਬਿ, ਪਬਕਲਿ ਰੀਿਾਰਡ ਿਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇ ਨ ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਚ
• ਹੋ ਰ ਸਰਿਾਰੀ ਏਜਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਘੀ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਿ
• ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ ਬ
੍ ਿਿੀ ਆਦੇ ਸ਼ ਾਂ, ਸਮਨ ਜਾਂ ਖੋ ਜ ਵਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਚ
ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਕਲਿ ਡਰਾਈਕਵੰ ਗ ਕਰਿਾਰਡ ਦੀ ਨਿਲ ਕਨਯਕਮਤ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌ ਰ ਾਨ www.dmv.ca.gov ਤੋਂ ਜਾਂ
DMV ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪ ਾ੍ ਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌ ਰ ਾਨ ਆਪਣੇ ਰੀਿਾਰਡ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
1-800-777-0133 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁ ਸ ੀਂ Department of Motor Vehicles, Attn: Bilingual Coordinator, 10911 White Rock Road,
Suite 300, Rancho Cordova, CA 95670 ਨੂੰ ਸੰ ਪ ਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਮਨੁੱ ਿੀ ਵਸੀਸ਼ਲਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਭਾਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ
ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ
ਜੇ ਿ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁ ਵ ਾਕਦਤ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ DMV ਨੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਬੇ ਨ ਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਕਜੱਕਠਆ ਤਾਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਿਮੀ ਬਾਰੇ DMV ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਿੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸੀਕਲਆ ਬਾਰੇ ਕਵਭਾਗ (866) 889-3278 ਤੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਵਾ
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋ ਨ ਨੰ ਬ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਆਵਾਿ ਰੀਿਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੋ ੜੇ ਗ ਾ ਕਜੱਥੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਕਦਆਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਛੱਡ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ਗ
੍ੋ ਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨ ਬਾਰੇ DMV ਨਾਲ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੇ ਗ ਾ। ਇਸ ਆਵਾਿ ਰੀਿਾਰਕਡੰ ਗ ਕਵਚ ਿੁੱ ਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੰ ਗ ਰੇ ਿ ੀ,
ਅਰਮੀਨੀਆਈ, ਅਰਬੀ, ਿੈਂ ਟੋ ਨ ੀਿ, ਫਾਰਸੀ, ਜਪਾਨੀ, ਿੋ ਰ ੀਅਨ, ਮੰ ਦ ਾਕਰਨ, ਪੰ ਜ ਾਬੀ, ਰੂ ਸ ੀ, ਸਪੇ ਨ ੀ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਵਚ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ੍ ਹੋ ਰ ਨਾਂ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CalHR ਦੇ ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪ ਗ
੍ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ (916) 324-0970 ਤੇ ਸੰ ਪ ਰਿ ਿਰੋ।
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