STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

®

A Public Service Agency

ਭਾਗ 1 – ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋ ਟ ਰ ਵਹੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Motor Vehicles (DMV)) ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਚ ਾਰ ਰੁ ਕ ਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਸੇ ਵ ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 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, 2570 24th Street, M/S J266, Sacramento, CA 95818
ਭਾਗ-2 ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ

(

ਰਾਜ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

)

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ

ਟੈ ਲ ੀਫੋ ਨ


ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਡਾਕ


ਈਮੇ ਲ


ਭਾਗ 3- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇ ਰ ਵਾ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਗ
ਖੁੱ ਦ


ਟੈ ਲ ੀਫੋ ਨ


ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੂ ਲ ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਅਰਮੇ ਨ ੀਅਨ
ਕੈਂ ਟੋ ਨ ੀਜ਼


ਪੰ ਜ ਾਬੀ
ਸਪੈ ਨਿ ਸ਼


ਹੋ ਰ


ਈ-ਮੇ ਲ


ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ


ਹੋ ਰ


ਹਿੰ ਦ ੀ

ਟੈ ਗ ਾਲੌ ਗ


ਕੋ ਰ ੀਅਨ

ਵਿਅਤਨਾਮੀ


ਮੈਂ ਡੇ ਰਿ ਨ

ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ


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

ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ

ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਾਂ/ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ/ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂ ਚਿ ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਕੇ ਤ ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਹੋ ਰ:

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ ਹਾ੍ (ਜੇ ਕ ਰ ਘਟਨਾ DMV ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋ ਵ)ੇ
ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
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ਰਾਜ

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

DMV's ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
(Dymally-Alatorre Bilingual Services Act) ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਕ, DMV ਵਿਭਾਗੀ ਪ ਗ
੍ਰੋ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ
ਪਹੁੰ ਚ ਅੰ ਗ ਜ
੍ਰੇ ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾ (LEP) ਜਾਂ ਗੈ ਰ-ਅੰ ਗ ਜ
੍ਰੇ ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋ ਕ ਾਂ ਸਮੇ ਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ ਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰ ਤ ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇ ਵਿ ਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜ ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, LEP ਅਤੇ
ਗੈ ਰ-ਅੰ ਗ ਜ
੍ਰੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀਆਂ/ ਅਨੁ ਵ ਾਦ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਪਭ
੍ਰ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰ ਚ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ।
ਨਿਜਤਾ ਨੋ ਟ ਿਸ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ- ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ DMV ਦੀ ਸੰ ਚ ਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨ Dymally-Alatorre ਦੋ ਭ ਾਸ਼ਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ,
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋ ਡ (CGC) ਧਾਰਾ 7290, et seq ਤਹਿਤ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। DMV
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CGC ਧਾਰਾ 7291ਦੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ CGC ਧਾਰਾ 7292(a) ਅਤੇ 7299.4 ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (a) ਅਤੇ (d) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਰਾਜ
ਦੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚ ਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸ ੀਆਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂ ਚ ਣਾ ਆਚਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ,
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਸਿਵਿਲ ਕੋ ਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1798 et seq., ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੁ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। DMV ਦੀ ਆਮ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ
www.dmv.ca.gov 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨਾ- ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੇ DMV ਤੁ ਹ ਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤ ਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਨ ਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ।ਨਿੱਜੀ ਵੇ ਰ ਵੇ ਜੋ ਨਹੀ ਮੰ ਗੇ ਗਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁ ਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬ ਰ, ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂ ਸ ਨੰ ਬ ਰ, ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਾ, ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ।
ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ-ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇੰ ਨ ਫਾਰਮੇ ਸ਼ ਨ ਪ ੍ਰੈਕਟਿ ਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ DMV
ਕੋ ਲ ਮੌ ਜੂ ਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇ ਠ ਾਂ ਦੇ ਖ।ੋ
ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਭ ਵ ਖੁ ਲ ਾਸਾ- DMV ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰ ਚ ਾਰ ਮੁ ਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰ ਚ ਾਰ
ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DMV ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋ ਰ ਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਮੁ ਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇ ਠ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਇੰ ਨ ਫਾਰਮੇ ਸ਼ ਨ ਪ ੍ਰੈਕਟਿ ਸ ਐਕਟ ਮੁ ਤ ਾਬਕ, ਪਬਲਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇ ਨ ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ
• ਹੋ ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸ ੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰ ਘ ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਕ
• ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ ਬ
੍ਰ ੰ ਧਕ ੀ ਆਦੇ ਸ਼ ਾਂ, ਸੰ ਮ ਨ ਜਾਂ ਖੋ ਜ ਵਰੰ ਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ
ਸੰ ਪ ਰਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ ਨਿਯਮਿਤ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌ ਰ ਾਨ www.dmv.ca.gov ਤੋਂ ਜਾਂ
DMV ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪ ਰਾ੍ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌ ਰ ਾਨ ਆਪਣੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
1-800-777-0133 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁ ਸ ੀਂ Department of Motor Vehicles, Attn: Bilingual Coordinator, 2570 24th Street, M/S J266,
Sacramento, CA 95818 ਨੂੰ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸੀਲਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਕਿਰਿਆ
ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁ ਵ ਾਦਿਤ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਦੁ ਭ ਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ DMV ਨੇ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਬੇ ਨ ਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤਾਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ DMV ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸੀਲਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (866) 889-3278 ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋ ਨ ਨੰ ਬ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਕਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੋ ੜੇ ਗ ਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਰੇ DMV ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਗ ਾ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਕਾਰਡਿੰ ਗ ਵਿਚ ਕੁੱ ਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੰ ਗ ਰੇ ਜ਼ੀ,
ਅਰਮੀਨੀਆਈ, ਅਰਬੀ, ਕੈਂ ਟੋ ਨ ੀਜ਼, ਫਾਰਸੀ, ਜਪਾਨੀ, ਕੋ ਰ ੀਅਨ, ਮੰ ਦ ਾਰਿਨ, ਪੰ ਜ ਾਬੀ, ਰੂ ਸ ੀ, ਸਪੇ ਨ ੀ, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿਚ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ੍ਹ ਹੋ ਰ ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ CalHR ਦੇ ਦੋ ਭ ਾਸ਼ੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਪ ਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਨੂੰ (916) 324-0970 ਤੇ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰੋ।

ADM 140 PUN (NEW 10/2015) WWW

