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ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

ਭਾਗ 1 – ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਿਲ ਕਵਭਾਗ (Department of Motor Vehicles (DMV)) ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਰੁਿਾਵਟ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਕਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ:ੋ Department of Motor Vehicles, Attn: Bilingual 
Coordinator, Language Access Complaint Form, 2570 24th Street, M/S J266, Sacramento, CA 95818

ਭਾਗ-2 ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਕਹਲਾ ਨਾਮ ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਤਾ 

ਸ਼ਕਹਰ ਰਾਜ ਕਿਪ ਿੋਡ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

(    )
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ

 ਟੈਲੀਫੋਨ   ਡਾਿ    ਈਮੇਲ

ਭਾਗ 3- ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਮਤੀ

ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

 ਖੁੱਦ  ਟੈਲੀਫੋਨ  ਈ-ਮੇਲ  ਕਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ  ਹੋਰ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 ਅਰਮੇਨੀਅਨ  ਿੈਂਟੋਨੀਿ  ਕਹੰਦੀ  ਿੋਰੀਅਨ  ਮੈਂਡੇ ਕਰਨ

 ਪੰਜਾਬੀ  ਸਪੈਕਨਸ਼  ਟੈਗਾਲੌਗ  ਕਵਅਤਨਾਮੀ  ਅਮਰੀਿਨ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ

 ਹੋਰ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਰੋਿ(ਿਾਂ) (ਹਰੇਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):

 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਕਿਿਾਰੀਆ ਦੀ ਿਮੀ

 ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮੀ

 ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ/ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਿਮੀ

 ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ/ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨ ਦੇ ਸੰਿੇਤਾਂ ਦੀ ਿਮੀ

 ਹੋਰ:

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ ਾ੍ (ਜੇਿਰ ਘਟਨਾ DMV ਦਫਤਰ ਕਵਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵ)ੇ

ਪਤਾ

ਸ਼ਕਹਰ ਰਾਜ ਕਿਪ ਿੋਡ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
®

A Public Service Agency
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DMV's ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

(Dymally-Alatorre Bilingual Services Act) ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿ, DMV ਕਵਭਾਗੀ ਪ ੍ਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ 

ਪਹੁੰਚ ਅੰਗ ੍ਜੇੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿੁਸ਼ਲਤਾ (LEP) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅੰਗ ੍ਜੇੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਿਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਕਵਭਾਗੀ ਪ ੍ਗੋਰਾਮ 

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਵਖਰੇਕਵਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕਦਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦ੍ਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਕਦਆਂ, LEP ਅਤੇ 

ਗੈਰ-ਅੰਗ ੍ਜੇੀ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੀ ਕਲਖਤੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆਂ/ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਪਭ੍ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਨਜਤਾ ਨੋਸ਼ਿਸ

ਸ਼ਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ- ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ DMV ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਡਵੀਿਨ Dymally-Alatorre ਦੋਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਨੂੰਨ, 

ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਿਾਰੀ ਿੋਡ  (CGC) ਿਾਰਾ 7290, et seq ਤਕਹਤ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਫਾਰਮ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ 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 ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੂਚਣਾ ਆਚਰਣ ਿਾਨੂੰਨ , 

ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਸਕਵਲ ਿੋਡ ਦੀ ਿਾਰਾ 1798 et seq., ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹ।ੈ DMV ਦੀ ਆਮ ਕਨਜਤਾ ਨੀਤੀ 

www.dmv.ca.gov 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ

ਸ਼ਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ- ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਿ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਜਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ DMV ਤੁਹਾਡੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦ੍ਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਨਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਨਾ ਸ਼ਦਓ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਸ਼ਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਵੱਤੀ ਿਾਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸ਼ਦ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ ੍ਿੈਕਟਸ ਐਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਤਕਹਤ DMV 

ਿੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਸੰਪਰਿ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ।ੋ

ਸ਼ਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਭਵ ਿੁਲਾਸਾ- DMV ਅਤੇ ਪਬਕਲਿ ਦੀਆਂ ਇਿਾਈਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ 

ਪ ੍ਗੋਰਾਮ ਕਡਵੀਿਨ  ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ DMV ਕਵਚਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਕਿਆਂ ਿਰਨੀ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ:ੈ

• ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ ੍ਿੈਕਟਸ ਐਿਟ ਮੁਤਾਬਿ, ਪਬਕਲਿ ਰੀਿਾਰਡ ਿਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਚ

• ਹੋਰ ਸਰਿਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਿਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿ

• ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਬ੍ੰਿਿੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਰੰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਚ 

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਕਲਿ ਡਰਾਈਕਵੰਗ ਕਰਿਾਰਡ ਦੀ ਨਿਲ ਕਨਯਕਮਤ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ www.dmv.ca.gov ਤੋਂ ਜਾਂ 

DMV ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਾ੍ਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੀਿਾਰਡ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ  
1-800-777-0133 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ।ੋ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Department of Motor Vehicles, Attn: Bilingual Coordinator, 2570 24th Street, M/S J266, 
Sacramento, CA 95818 ਨੂੰ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਨੁੱਿੀ ਵਸੀਸ਼ਲਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਭਾਗ  ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ

ਸ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਕਦਤ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ DMV ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਕਜੱਕਠਆ ਤਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਿਮੀ ਬਾਰੇ DMV ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਕਲਆ ਬਾਰੇ ਕਵਭਾਗ  (866) 889-3278 ਤੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਵਾ 

ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਿ ਰੀਿਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਕਦਆਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਦ-ੋਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ੍ਗੋਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨ ਬਾਰੇ DMV ਨਾਲ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਵਾਿ ਰੀਿਾਰਕਡੰਗ ਕਵਚ ਿੁੱਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਿੀ, 

ਅਰਮੀਨੀਆਈ, ਅਰਬੀ, ਿੈਂਟੋਨੀਿ, ਫਾਰਸੀ, ਜਪਾਨੀ, ਿੋਰੀਅਨ, ਮੰਦਾਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਵਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨ ੍ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CalHR ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ ੍ਗੋਰਾਮ ਨੂੰ (916) 324-0970 ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰ।ੋ
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