
Your Civil Rights

New York State Division of Human Rights 
Website: www.dhr.ny.gov
Phone: (888) 392.3644

New York State Department of Transportation – 
Office of Civil Rights 
Website: www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-
rights 
Phone: (518) 457.1129

US Department of Transportation – 
Departmental Office of Civil Rights
Website: www.transportation.gov/civil-rights 
Phone: (202) 366.4648

Federal Highway Administration – 
Office of Civil Rights
Website: https://www.fhwa.dot.gov/civilrights/ 
Phone: (202) 366.0693

Federal Transit Administration – 
Office of Civil Rights
Website: https://www.transit.dot.gov/title6
Phone: (888) 446.4511

Complaints submitted by telephone or mail should at 
least include the following information:

•Summary of the alleged discriminatory act(s)
•Dates of the alleged discriminatory act(s) and

whether the alleged discrimination is ongoing
•Basis for  the  complaint (e.g. race, color,

national origin, sex, age, disability, or income
status)

•Your contact information

Where practicable, the complainant shall be notified, 
in writing, of the findings and remedial action, if any, 
within 60 days.

When should they file a complaint?

How can you file a discrimination 
complaint?

A complaint must be filed within 180 days of the date 
of the alleged discrimination.

•Online: Submit an electronic complaint form
available at nyc.gov/contactdot.

•By telephone: Call 311
•By Mail: Send a written complaint to –

New York City Department of Transportation
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
Attention: Commissioner

In  addition  to  filing  a  complaint  with  NYC 
DOT,  you  can  file  a  complaint  with  any  of  the 
following:

New York City Commission on Human Rights 
Website: www1.nyc.gov/site/cchr/index.page 
Phone: (718) 722.3131

What information should I include 
in my complaint?
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The New York City Department of Transportation 
(NYC DOT) is committed to compliance with Title 
VI of the Civil Rights Act of 1964, the Civil Rights 
Restoration Act of 1987, and all related regulations 
and statutes (collectively, “Title VI”). Under Title VI, 
no person or group(s) of persons shall, on the basis 
of race, color, national origin, sex, age, disability, or 
income status, be excluded from participation in, be 
denied the benefits of, access to, or be otherwise 
subject to discrimination under any programs or 
services administered by NYC DOT. This complaint 
procedure is for persons who believe they have been 
discriminated against by NYC DOT.

 Who can file a Title VI complaint?

A complaint may be filed by any person or group(s) 
of persons who believe they have been subject to 
discrimination on the basis of race, color, national 
origin, sex, age, disability, or income status in the 
programs or services administered by NYC DOT.

How long will it take for my complaint 
to be resolved by NYC DOT?

 NYC( די ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון טראנספארטאציע
DOT( איז געטריי זיך צו צושטעלן מיט טיטל VI פון די ציווילע 

רעכטן אקט פון 1964 )פארבאט דיסקרימינאציע אויפ'ן באזירונג 
פון ראסע, קאליר און נאציאנאלע אפשטאם(, די ציווילע רעכטן 

אקט פון 1987, און אלע פארבינדענע רעגולאציעס און סטאטוטס 
)פארברייטערן באשיצטע קלעסער אריינצורעכענען, סעקס, 

עלטער, דיסאביליטי און אינקאם סטאטוס( )צוזאמען, "ציווילע 
רעכטן סטאטוטס"(. אלע דעפארטמענט פון טראנספארטאציע 

אפטיילונגען, אפיסעס, און ביוראס וועלן פלאנען, פאבריצירן און 
אריינלייגן אין קראפט זייער פראגראמען און אקטיוויטען כדי קיין 
שום מענטש זאל נישט זיין ארויסגעלאזט פון אנטייל נעמען אין, 

אפגעזאגט די בענעפיטן פון, אדער אנדערש אויסגעשטעלט 
צו דיסקרימינאציע צו באקומען די DOT באזירט אויף ראסע, 

קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, מין, עלטער, אדער דיסאביליטי. 
די אנקלאגן פראצעדור איז פאר מענטשן וואס גלייבן אז זיי זענען 

 .NYC DOT געווארן דיסקרימינאטירט קעגן דורך די

א קלאגע קען ווערן איינגעגעבן דורך סיי וועלכע מענטש אדער 
גרופע)ס( פון מענטשן וואס גלייבן אז זיי זענען געווען אונטער 
דיסקרימינאציע אויפ'ן באזירונג פון ראסע, קאליר, נאציאנאלע 

אפשטאם, מין, עלטער, דיסאביליטי, אדער אינקאם סטאטוס אין די 
.NYC DOT פראגראמען אדער סערוויסעס צוגעשטעלט דורך די

א קלאגע   מוז איינגעגעבן ווערן אין די 180 טעג פון די דאטום פון 
די גערופענע דיסקרימינאציע.

ווער קען איינגעבן א קלאגע?

ווען זאלן זיי אריינגעבן א קלאגע?

וויאזוי קענסטו איינגעבן א קלאגע?

אנליין: געבט אריין אן עלעקטראנישע קלאגע בויגן 	 
 nyc.gov/contactdot אוועילאבל אויף

דורךין טעלעפאן: רופט 311	 
דורך די פאסט: שיקט א שריפטליכע קלאגע צו-	 

New York City Department of Transportation
55 Water Street, 9th Floor

New York, NY 10041
Attention: Commissioner

אין צוגאב פון אריינגעבן א קלאגע מיט NYC DOT, קענט איר 
אריינגעבן א קלאגע מיט איינע פון די קומענדיגע:

 ניו יארק סיטי קאמיסיע אויף מענטשליכע רעכטן. 
www1.nyc.gov/site/cchr/index.page :טייסבעוו 

טעלעפאן: 722.3131 )718(

ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון מענטשליכע רעכטן: 
dhr.ny.gov :וועבסייט

טעלעפאן: 392.3644 )888(

ניו יָארק סטעיט דעּפַארטמענט פון טראנספארטאציע- אפיס 
פון ציווילע רעכטן 

dot.ny.gov/main/business-center/civil-rights :וועבסייט
טעלעפאן: 457.1129 )518( 

 יונייטעד סטעיטס דעּפַארטמענט פון טראנספארטאציע- 
דיפארמענטאל אפיס פון ציווילע רעכטן

transportation.gov/civil-rights :וועבסייט
טעלעפאן: 366.4648 )202(

פעדעראלע הייוועי אדמיניסטראציע- אפיס פון סיוויל רעכטן
fhwa.dot.gov/civilrights/ :וועבסייט

טעלעפאן: 366.0693 )202(

פעדעראלע טראנזיט אדמיניסטראציע- אפיס פון ציווילע 
רעכטן

transit.dot.gov/title6 :טייסבעוו
טעלעפאן: 446.4511 )888(

וועלכע אינפארמאציע זאל איך אריינרעכענען אין 
מיין קלאגע?

קלאגעס אריינגעגעבן דורך טעלעפאן אדער פאסט זאלן כאטש 
אריינרעכענען די קומענדיגע אינפארמאציע:

סיכום פון די גערופענע דיסקרימינאטארי אקט)ן(	 
דאטומס פון די גערופענע דיסקרימינאטארי אקט)ן( 	 

און אויב די געהייסענע דיסקרימינאציע גייט נאך אן
באזירונג פאר די קלאגע )צום ביישפיל ראסע, קאליר, 	 

נאציאנאלע אפשטאם, מין, עלטער, דיסאביליטי, 
אדער אינקאם סטאטוס(

דיין קאנטאקט אינפארמאציע	 

ווי לאנג וועט עס נעמען פאר מיין קלאגע צו ווערן 
?NYC DOT געשליכטעט דורך די

ווען פראקטיש, וועט מען לאזן וויסן שריפטליך פאר די 
אנקלאגער, וועגן די געפינונגען און רעמעדיאל אקציע, אויב 

פארהאן, אין די 60 טעג.
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NYC DOT ציווילע רעכטן 
קלאגע פראצעדור

http://nyc.gov/contactdot
http://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page  
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