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Các Quyền Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Theo ĐỀ MỤC VI 
 

Sở Cảnh sát Metropolitan xin công bố chính sách duy trì và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ 
các yêu cầu về không phân biệt đối xử của Đề mục VI trong Đạo luật Dân quyền năm 1964 
và các cơ quan chống phân biệt đối xử hữu quan. Đề mục VI và các cơ quan chống phân 
biệt đối xử hữu quan quy định rằng không một cá nhân nào tại Hoa Kỳ bị ngăn không cho 
tham gia, bị khước từ quyền lợi hay bị phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, 
nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thu nhập hoặc Trình độ 
tiếng Anh Hạn chế, trong phạm vi bất kỳ chương trình hoặc hoạt động tiếp nhận hỗ trợ tài 
chính nào của Liên bang. 
 
Bất kỳ người nào cho rằng cá nhân họ, hay với tư cách là thành viên của một tầng lớp cụ 
thể, đang bị phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới 
tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thu nhập hoặc Trình độ tiếng Anh Hạn chế, đều có 
quyền nộp đơn khiếu nại chính thức. Các đơn khiếu nại phải được viết tay và gửi đi trong 
vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc tới:  
 

Metropolitan Police Department (Sở Cảnh sát Metropolitan) 
Internal Affairs Division, Second Floor (Khối Nội vụ, Tầng 2) 

64 New York Avenue, NE 
Washington, DC 20002 

(202) 727-4385 
Đường dây nóng miễn phí 24 giờ: 1-800-298-4006 

Citizen.complaints@dc.gov 
https://mpdc.dc.gov/page/how-file-citizen-complaint-or-commendation 

 
Có thể gửi trực tiếp đơn khiếu nại tới Văn phòng Giải quyết Khiếu nại tại: 
 

Office of Police Complaints (Văn phòng Giải quyết Khiếu nại) 
1400 I Street, NW, Suite 700 

Washington, DC 20001 
(202) 727-3838 

Đường dây nóng miễn phí 24 giờ: 866-588-0569 
https://policecomplaints.dc.gov/ 

 
*Các đơn khiếu nại mà Văn phòng Giải quyết Khiếu nại nhận được trong vòng 90 ngày được 
coi là đã nộp đúng hạn 
 
Xem thêm thông tin về Chương trình Hỗ trợ theo Đề mục VI của Sở Cảnh sát Metropolitan 
tại https://mpdc.dc.gov/page/mpd-compliance-title-vi 
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