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Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử Theo Tiêu Mục VI 

Theo Tiêu Mục VI của Đạo Luật về Dân Quyền năm 1964 và các tài liệu về Cấm Phân Biệt 

Đối Xử có liên quan, Sở Cảnh Sát Đô Thị (MPD) Quận Columbia có chính sách đảm bảo rằng 

không người nào tại Hoa Kỳ bị loại trừ không được tham gia, bị từ chối quyền lợi hay bị phân 

biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của Liên 

Bang do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, 

mức thu nhập hoặc Khả Năng Thông Thạo Tiếng Anh Hạn Chế. 

 

Ngoài ra, MPD đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm không có sự phân biệt 

đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động của mình, bất kể các chương trình đó có 

nhận được tài trợ của liên bang hay không. Đồng thời, trong trường hợp MPD phân chia các 

nguồn quỹ do Liên Bang tài trợ cho cơ quan khác, MPD sẽ đưa tất cả các yêu cầu của Tiêu 

Mục VI vào mọi thỏa thuận và giám sát việc tuân thủ. 

 

Việc tuân thủ Tiêu Mục VI là một điều kiện để được nhận các nguồn quỹ Liên Bang. Điều 

Phối Viên Tiêu Mục VI, Thanh Tra Kimberly Dickerson, đã được ủy quyền và có trách nhiệm 

thực thi và đảm bảo tuân thủ các quy định của chính sách này và pháp luật, bao gồm các 

yêu cầu được áp dụng bởi hoặc theo 23 CFR 200.9 và 49 CFR 21. 
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