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In accordance with 23 CFR 200.9(b)(10), the following is a report of the Oklahoma Department of 
Transportation’s (ODOT) Title VI Accomplishments, a copy of the Title VI Plan, and Work Plan for 
May 1, 2012 - April 30, 2013.   
 
 
 
ACCOMPLISHMENTS 
 
POLICY, DIRECTIVES AND ADMINISTRATIVE ORDERS:  Title VI internal policy was developed for the 
first time and approved into ODOT’s Policy, Directives and Administrative Orders by Senior Staff.  A copy of 
the procedures is included as Attachment A.  (August 2011)  
 
LIMITED ENGLISH PROFICIENCY:  After conducting the Limited English Proficiency Assessment, the 
following Civil Rights’ vital documents were translated into Chinese and Vietnamese for Central office 
(Division 9) distribution.  (September 2011) 
 
 
* Title VI Brochures (Attachment B); 
* Title VI complaint forms (Attachment C); 
* Title VI complaint processes (Attachment D); 
* Americans with Disabilities Act (ADA)/Section 504 (Request for Reasonable 

Accommodation)/Section 508 complaint forms (Attachment E); 
* ADA (Title I & II)/Section 504/Section 508 complaint processes (Attachment F); 
* ADA/Section 504/Section 508 brochures (Attachment G); and 
* Disadvantaged Business Enterprise’s “Uniform Certification Application” forms (Attachment H). 

 
 
DEMOGRAPHICS:  Collaborated with Office Engineer to ensure that the Commission Meeting sign-in 
sheets were including space to collect demographic information.  This document is included here as 
Attachment I.  (August 2011)  
 
TITLE VI TRAINING:  Training was provided to designees that were unable to attend the initial Title VI 
training conducted in March.  Attendees included the designee from ODOT’s Survey Division and Media & 
Public Relations. (May 2011) 
 
Title VI Training was presented at the 2012 Transit Winter Conference for rural and urban transit providers.   
(January 27, 2012) 
 
METROPOLITAN PLANNING ORGANIZATIONS (MPO):  Title VI training in conjunction with 
ADA/504/508 training for the MPOs were conducted: 
 
Lawton Metropolitan Planning Organization (LMPO):  June 17, 2011 
Indian Nations Council of Governments (INCOG):  June 21, 2011 
Bi-State Metropolitan Planning Organization (BSMPO):  June 23, 2011 
Association of Central Oklahoma Governments (ACOG):  July 8, 2011 



 
A “check-list” of requirements was created to assist all the MPOs with Title II/504/508 and Title VI.  A copy 
of the form is included here as Attachment J.  (August 2011- current)  
 
ODOT/LANGSTON UNIVERSITY INTERNSHIP: ODOT partnered with Langston University (LU) to provide 
a summer internship program for Langston students.  Nine students participated in this internship from 
June 1, 2011 – August 1, 2011.  Students were placed in the following divisions:  Comptroller, Materials 
Lab, Media & Public Relations, Planning & Research, and Right-of-Way Utilities.  All internships were 
funded by LU.  (June 2011 – August 2011)  
 
NATIONAL SUMMER TRANSPORTATION INSTITUTE: The 2011 National Summer Transportation 
Institute (NSTI) program was hosted by LU along with the ODOT and the Federal Highway Administration 
(FHWA).  The high school program ran from June 5 - 29, 2011.  Applications were received from 39 
individuals; 20 students (10 male/10 female) were selected for the program.  The racial makeup of the 
participants included all African-Americans.  Students in the program visited from Oklahoma City, Tulsa, 
Del City, Midwest City, Guthrie, Edmond, and Coyle.  (June 2011) 
 
For 2012, recruiting efforts were made to all Oklahoma City metropolitan colleges/universities by FHWA 
and ODOT.  Contacted colleges/universities were presented with a NSTI PowerPoint along with 
instructions on the Request for Proposal (RFP) process.  ODOT received three proposals from colleges 
that seek to host the 2012 NSTI program.  (September 2011-current) 
 
The NSTI Intermodal Advisory Council (IAC) is now chaired by ODOT’s Title VI Coordinator and 
composed of members from FHWA, Federal Motor Carriers, Federal Aviation Administration, and McCorkle 
Truckline. Members of the IAC were involved in reviewing and ranking the NSTI proposals for the 2012 
program. (July 2011-current) 
 
TITLE VI COMPLIANCE REVIEWS:  All major division areas were notified in November 2010 that Title VI 
Compliance reviews would be conducted starting in 2011.  Division areas are given two weeks’ notice prior 
to the actual on-site along with a copy of the questions that will be asked and documents that will be 
reviewed.  After the on-site, a Determination of Findings report will be issued identifying any deficiencies.  
Divisions are required to develop a Corrective Action Plan to correct any deficiencies within a period of 90 
days. 
 
The areas that have been identified as high risk are:  Pre-qualification process, Pre-bidding, Construction 
contracts, Relocation, Acquisition, Appraisal, Project Management contracts, Planning & Research, 
Environmental, Special Programs, Association of Central Oklahoma Governments, Indian Nations Council 
of Governments, Lawton Metropolitan Planning Organization, and Bi-State Metropolitan Planning 
Organization.  (2011 – current) 
 
The following reviews have been completed: 
 Office Engineer Division:  Pre-qualification process 
 Right-of-Way & Utilities Division :  Acquisition & Relocation Branch 
 Planning & Research Division:  Public Meetings & Hearings 
 Planning & Research Division:  Engineering Services (Research); Field Data Collection, 

                       Geographic Information Systems (GIS) Management, and  
           Pavement Management. 



 
 
 
 
TITLE VI REPRESENTATION:  The Title VI Coordinator has attended various meetings of the Governor’s 
Advisory Council on Asian-American Affairs, Governor’s Advisory Council on Latin American and Hispanic 
Affairs, Oklahoma Alliance for Civil Rights, Metropolitan Planning Organization meetings, and the 
Oklahoma Diversity Officers/Practitioners Consortium.  (April 2011 - current) 
 
The Title VI Coordinator has represented ODOT and manned booths at various career fairs throughout 
Oklahoma.   (April 2011 – current) 
 
The Title VI Coordinator has assisted at various Construction Career Fair events for high school students in 
Oklahoma.  (April 2011- current)  
 
 
COMPLAINTS: 
A total of 4 complaints of discrimination were filed in 2010/2011: 
 
 Title VI complaint against ODOT filed on July 20, 2011, and forwarded to FHWA on July 20, 2011.  

(Currently in the investigation stage) 
 Title VI complaint received on July 22, 2011, and dismissed on July 27, 2011, due to being outside 

of ODOT’s jurisdiction. 
 Title VI complaint against ODOT filed on November 15, 2011, and forwarded to FHWA on 

November 15, 2011. (Currently in the investigation stage) 
 Title VI complaint against ODOT filed on December 12, 2011, and forwarded to FHWA on 

December 12, 2011. (Currently in the investigation stage) 
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municipal, and commercial operations or the execution of federal, state, local, and tribal 
programs and policies.” 
  
Federal Assistance - Refers to grants and loans of federal funds; the grant or donation of 
federal property and interests in property; the detail of Federal person; the sale and lease of 
Federal property; or any Federal agreement, arrangement, or other contract which as, one of its 
purposes, the provision of assistance.  
 

Recipient - Any state, territory, possession, the District of Columbia, Puerto Rico, or any political 
subdivision, or instrumentality thereof, or any public or private agency, institution, or organization, 
or other entity, or any individual, in any state, territory, possession, the District of Columbia, or 
Puerto Rico, to whom Federal assistance is extended, either directly or through another recipient, 
for any program.  Recipient includes any successor, assignee, or transferee thereof.  The term 
recipient does not include any ultimate beneficiary under any such program. 
 
Limited English Proficiency (LEP) (Executive Order 13166) - On August 11, 2000, the 
President signed Executive Order 13166, “Improving Access to Services for Persons with Limited 
English Proficiency.”  The Executive Order required Federal agencies to examine the services 
they provide, identify any need for services to those with limited English proficiency (LEP), and 
develop and implement a system to provide those services so LEP persons can have meaningful 
access to them.  
 
(LEP) - Any individual who does not speak English as their primary language and has a limited 
ability to read, speak, write, or understand English.  These individuals may be entitled language 
assistance with respect to a particular type of service, benefit, or encounter. 

IMPLEMENTATION (SPECIFIC) 

The Office of Civil Rights (External Division) is responsible for monitoring ODOT’s compliance 
with the Title VI program and for investigating and handling external complaints. 
 
Title VI covers: 
 

1) All advertisements 
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2) Contracts/subcontracts 
3) Title VI reports, issues, and complaints; public meetings and internal meetings related to 

Title VI; 
4) Title VI contract provisions and other legal documents; 
5) Other office area where discrimination may exist. 

A. Compliance Reviews 

Title VI Compliance Review (23 CFR, (b)(5)) will be conducted on major program areas and 
sub-recipients to determine the effectiveness of program area activities at all levels and to 
ensure non-discrimination.  All areas are subject to review and a full review will be 
conducted every two years.  Areas under review will be given two weeks’ notice along with a 
copy of the compliance review questions before the on-site visit.  A Determination of 
Findings (DOF) report will be issued after the on-site and a copy will be provided to the 
ODOT Director, Title VI Designee, FHWA, and the Civil Rights Division Manager.  Areas will 
be given one week to respond to the DOF.  Programs found out of compliance are required 
to develop a Corrective Action Plan to correct any deficiencies in the DOF within a period of 
ninety (90) days as stated in CFR 200.11.  Senior staff members will receive a summary of 
each compliance review and the outcome.   

B. Title VI Designees 

Each division (if applicable) is required to assign a Title VI designee(s) that is responsible for 
assisting the Title VI Coordinator to ensure non-discrimination at all levels, programs, and 
activities within their area(s).  Title VI designees are required to submit monthly reports (if 
applicable) and attend yearly training.  Title VI designees assist in identifying and eliminating 
discrimination at ODOT. 

 
C. Limited English Proficiency (LEP) 

 The Title VI Coordinator is responsible for ensuring that ODOT employees know how to 
assist a LEP individual that comes into contact with any program, activity, or service at 
ODOT.  The Title VI Coordinator will conduct a LEP Assessment to identify language 
barriers, if any, from public individuals that come into contact at any of the nine (9) ODOT 
divisions.  The Assessment will include the Four Factor Analysis and will be reviewed 
periodically with the current census to modify any changes. 
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 It has been determined that the following areas have reached the threshold for potential  
language barriers from the LEP Assessment conducted in December 2010: 

 
Division 1: Other Native North American & Spanish 
Division 2: Spanish 
Division 3: Spanish & Vietnamese 
Division 4: Spanish 
Division 5: Spanish 
Division 6: Spanish 
Division 7: Other Native North American & Spanish 
Division 8: Other Native North American & Spanish 
Division 9 (Central Office): Chinese, Spanish & Vietnamese 
 
(Other Native North American refers to various Native American Tribes) 

 
All divisions should be conscious of potential language barriers and are responsible for 
translating their vital document(s) to the required language.  All divisions should take into 
account costs associated with LEP services in their annual budget.  As updates are made 
regarding language barriers, divisions will be notified. 

 
ODOT has adopted the Safe Harbor Provisions and determined that these following 
documents are considered vital for the public and are to be available in the language(s) that 
reached the threshold. 

 
� Americans with Disabilities complaint form 
� Americans with Disabilities complaint process 
� Americans with Disabilities brochure 
� Request for Reasonable Accommodation form; 
� Title VI complaint form 
� Title VI complaint process 
� Title VI brochure 
� Right-of-Way’s “Relocation Assistance & Benefits for Business, Farms, and 

Residences pamphlet”  
� Right-of-Way’s “Property Rights brochure” 
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� Long Range Transportation plan 
� Freight and Passenger Rail plan 
� Asset Preservation plan 
� Disadvantaged Business Enterprise’s “Uniform Certification Application” form 
 

A LEP Interpreter Translator database, which includes State approved vendors, employee 
volunteers, and other for fee individuals is available at U:\Civil_Rt\Title VI\Limited English 
Proficient (LEP)\LEP-Interpreter-Translator Database.xlsx. Although these specific 
languages have been identified as reaching the threshold, each division is responsible for 
accommodating any individual that requests documents to be translated in another 
language when necessary. 

Employees are required to follow the Title VI Coordinator’s “Employee Guide - Process of 
Assisting a Limited English Proficient (LEP) Individual”.  ODOT employees are responsible 
for filling out and submitting the LEP Reporting Form to the Title VI Coordinator after 
assisting a LEP individual.  The LEP Reporting Form is available on the Intranet under 
“Forms” and on the Title VI website. 

 
D. Title VI Public Advertisement Notice 

The vital documents identified in the LEP Assessment are required to include the Title VI 
Public Advertisement Notice. 

 
� Americans with Disabilities complaint form 
� Americans with Disabilities complaint process 
� Americans with Disabilities brochure 
� Request for Reasonable Accommodation form 
� Title VI complaint form 
� Title VI complaint process 
� Title VI brochure 
� Right-of-Way’s “Relocation Assistance & Benefits for Business, Farms and 
 Resident pamphlet” 
� Right-of-Way’s “Property Rights Brochure” 
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� Long Range Transportation Plan 
� Freight and Passenger Rail Plan 
� Asset Preservation Plan 
� Disadvantaged Business Enterprise’s “Uniform Certification Application” form. 

 
The following Title VI Public Advertisement Notice must be included on the bottom of the 
backside of the front cover, beneath the table of contents, or on the bottom of the very last 
page of the document: 

 
The Oklahoma Department of Transportation (ODOT) ensures that no person or 
groups of persons on the grounds of race, color, sex, age, national origin, 
disability/handicap, or income status, be excluded from participation in, be denied the 
benefits of, or be otherwise subjected to discrimination under any and all programs, 
services, or activities administered by ODOT, its recipients, sub-recipients, and 
contractors.

Other documents recommended to be included, but not listed as vital, are the Title VI Public 
Advertisement Notice. 

E. Title VI Assurances 

All Federal contracts are required to include the current Title VI Assurances Appendix A 
adopted in the Title VI Plan. 
 
The Right-of-Way Division is required to include from the Assurances Appendix B and 
Appendix C.  Appendix B will be attached to deeds of conveyance relative to any properties 
acquired by the Oklahoma Department of Transportation from the United States.  Appendix 
C will be attached to all disposal deeds (not acquisition deeds), licenses, leases, permits, or 
similar instruments. 
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投訴應轉至： 

Oklahoma Department of Transportation 

Office of Civil Rights Attention: Jenny Chong 

200 N.E. 21st Street, Room 1-C5 

Oklahoma City, OK 73105-3204 

 

4. 一旦收到署名的投訴表，第六章協調員將登記投訴，確定投訴的依據、職權/司法權及應進

行調查的人選。 

 



 

5. 第六章協調員審查並確定與每一個第六章投訴相關的合適行為。 如果出現下述情況，本局

將不會繼續進行投訴調查：  

 

a. 該投訴從表面看並無價值 

b.最近的調查或之前的聯邦法院決策已解決同樣的投訴指控和問題。 

c. 投訴人或受傷害的一方拒絕合作 (包括拒絕允許披露其身份) 導致難以進一步調查。 

 

6. 十個（10）個工作日以內，第六章協調員將確認接收起訴，告知投訴人應採取的行動或提

議應採取的行為以進行起訴，並且建議投訴人其他可用的解決管道，如 FHWA 和交通局。 

通知函包括：  

 

 a. 投訴的依據。  

 

 b. 有關本局的指控司法權的簡要聲明。  

 

 c. 有關本局用於調查投訴的被控方司法權的簡要聲明；以及  

 

 d. 聯絡各方的時間指示。  

 

7. 第六章協調員還將在戶接收起訴後十（10）個日曆日內通知 FHWA 部門辦公室。 通常，

對公民權利辦公室所發的每個通知都將包含以下資訊：  



 

 a. 名稱、地址、和投訴人的電話號碼。  

 

 b. 電子郵件位址（若有）。  

 

 c. 投訴的依據（例如：種族、膚色、原國籍、性取向、年齡、殘疾/殘障）。  

 

 d. 所指歧視行為的發生日期。  

 

 e. 被控方收到投訴的日期。  

 

 f. 投訴聲明。 



 

 g. 投訴人提交投訴的其他機構（州、地方或聯邦）。  

 

 h. 有關被控方採取或提議的用於解決所投訴問題的措施的解釋。  

 

8. 從接收最初投訴之日計起六十（60）個日曆日內，第六章協調員將指導並完成起訴調查並

基於所獲得的資訊，向 FHWA 部門辦公室提出對報告結果中的行為建議。  

 

9. 第六章協調員將親自與投訴人進行深入的會面。 在會面中所收集的資訊包括： 透過種族、

膚色、性別、年齡、國籍、殘疾/殘障或收入狀況、投訴人名稱、有關投訴人性質的完整聲明，

包括名字、地點、和涉及投訴的事件、提交的投訴日期及任何其他調查團隊認為與投訴相關

的資訊來確定每位投訴人。 要麼使用錄音帶，要麼以筆記記錄會面。 第六章協調員安排投訴

人閱讀、做必要的更改並簽署會面記錄或會面筆記。 在最低的可能性級別以最少的付出為投

訴人獲取儘早的解決方案。  

 

10. 接收投訴後九十（90）個日曆日內，投訴人將收到主任的來信，詳述結果、結論和任何

採取的糾正措施。 已解決投訴中的所有問題。  

 

11. 第六章協調員將最終報告轉遞至 FHWA 部門辦公室。 報告中包含一份投訴副本、與投訴

有關的所有文檔副本、投訴提交的日期、完成調查的日期、處置及其日期和任何其他相關資



訊。 如果出於某些原因，調查無法在此時間安排以內完成，在這一階段，應向 FHWA 提交

狀態報告並且此報告應追蹤完成進度。 

 



 

12. 如果本局無法解決投訴並令有關的各方滿意，建議不滿意的那方有權依照聯邦條例準則第 

21 部分 49 章進行上訴。必須在所指歧視發生當日之後 180 個日曆日內以書面形式提交上訴，

除非秘書處延長提交的時間：  

 

U.S. Department of Transportation 

400 Seventh Street Southwest 

Washington, D.C. 20590 

 

在提交投訴至奧克拉荷馬州交通局之前、期間或之後，可向美國交通局秘書處提交此投訴。 

 
奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參與、
被否定福利或受到歧視。 
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5. Điều Phối Viên Tiêu Đề VI sẽ xem xét và quyết định hành động thích hợp đối với mọi 
khiếu nại Tiêu Đề VI. Sở sẽ không tiến hành hay tiếp tục việc điều tra khiếu nại nếu:  
 
a. Việc khiếu nại, xét theo bề ngoài, không đáng điều tra 
b. Các cáo buộc và vấn đề khiếu nại giống vậy đã được giải quyết trong một  
    điều tra đã kết thúc gần đây hay theo các quyết định của tòa án liên bang trước đó. 
c. Người khiếu nại hay bên bị thương từ chối hợp tác (gồm cả việc từ chối 
    cho phép tiết lộ danh tính của họ) đã khiến cho việc điều tra không thể đi xa hơn. 
 
6. Trong vòng mười (10) ngày làm việc, Điều Phối Viên Tiêu Đề VI sẽ thừa nhận việc nhận 
được tố cáo, thông báo cho người khiếu nại hành động đã được thực hiện hay hành động 
đề xuất thực hiện để xử lý (các) cáo buộc, và người khiếu nại được tư vấn các cách khắc 
phục sẵn có khác như FHWA và Sở Giao Thông Vận Tải Thư thông báo nêu:  
 
 a. Cơ sở khiếu nại.  
 
 b. Một tuyên bố ngắn về (các) cáo buộc mà Sở có thẩm quyền pháp lý.  
 
 c. Một tuyên bố ngắn về thẩm quyền pháp lý của Sở đối với người tiếp nhận để điều 

tra khiếu nại; và  
 
 d. Cho biết thời gian liên hệ với các bên.  
 
7. Điều Phối Viên Tiêu Đề VI cũng thông báo cho Văn Phòng Bộ Phận FHWA trong vòng 
mười (10) ngày theo lịch kể từ ngày nhận được các cáo buộc. Nhìn chung, thông tin sau sẽ 
được nêu trong mọi thông báo gửi đến Văn Phòng Dân Quyền:   
 
 a. Tên, địa chỉ, số điện thoại của người khiếu nại.  
 
 b. Địa chỉ email nếu có.  
 
 c. Cơ sở khiếu nại (tức là chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, giới tính, tuổi tác,   
     tình trạng khuyết tật/tàn tật).  
 
 d. Ngày xảy ra (các) hành động phân biệt đối xử bị cáo buộc.  
 
 e. Ngày người tiếp nhận nhận được đơn khiếu nại.  
 
 f. Tuyên bố về khiếu nại. 



 
 g. Các cơ quan khác (tiểu bang, địa phương hay Liên Bang) nơi đơn khiếu nại được 

nộp.  
 

 h. Giải thích về các hành động mà người tiếp nhận đã thực hiện hay đề xuất giải 
quyết (các) vấn đề nêu lên trong đơn khiếu nại.  

 
8. Trong vòng sáu mươi (60) ngày theo lịch kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại ban đầu, 
Điều Phối Viên Tiêu Đề VI sẽ tiến hành và hoàn tất cuộc điều tra về (các) cáo buộc và dựa 
trên thông tin thu được, sẽ đưa ra khuyến nghị hành động trong báo cáo phát hiện cho Văn 
Ph ̣ng Bộ Phận FHWA.  
 
9. Điều Phối Viên Tiêu Đề VI sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn cá nhân chuyên sâu với 
(những) người khiếu nại. Thông tin thu thập được trong cuộc phỏng vấn này gồm: thông tin 
nhận dạng từng người khiếu nại theo chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân 
tộc, tình trạng khuyết tật/tàn tật, hay tình trạng thu nhập; tên người khiếu nại; bản tuyên bố 
đầy đủ về tính chất của khiếu nại, bao gồm tên, địa điểm và các sự việc liên quan đến khiếu 
nại; ngày nộp đơn khiếu nại; và bất kỳ thông tin phù hợp nào khác mà nhóm điều tra cảm 
thấy có liên quan đến khiếu nại. Các cuộc phỏng vấn được ghi lại bằng băng âm thanh 
hoặc ghi chú. Điều Phối Viên Tiêu Đề VI sẽ thực hiện điều chỉnh cho người khiếu nại đọc, 
thực hiện các thay đổi cần thiết và ký vào các bản ghi hoặc ghi chú phỏng vấn. Mọi nỗ lực 
sẽ được thực hiện để giải quyết sớm các khiếu nại ở mức thấp nhất có thể.  
 
10.Trong vòng chín mươi (90) ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại, người khiếu 
nại sẽ nhận được một bức thư của Giám Đốc thông báo chi tiết các phát hiện, kết luận và 
bất kỳ biện pháp khắc phục nào được thực hiện. Tất cả các vấn đề trong đơn khiếu nại 
được giải quyết.  
 
11.Điều Phối Viên Tiêu Đề VI chuyển báo cáo cuối cùng cho Văn Phòng Bộ Phận FHWA. 
Đính kèm các báo cáo là bản sao đơn khiếu nại, bản sao tất cả các tài liệu liên quan đến 
khiếu nại, ngày nộp đơn khiếu nại, ngày hoàn tất điều tra, việc xử lý và ngày xử lý, và bất 
kỳ thông tin phù hợp nào khác. Nếu việc điều tra không thể hoàn tất trong khung thời gian 
này vì lý do nào đó, một báo cáo tình trạng sẽ được nộp cho FHWA ở giai đoạn này và báo 
cáo phải được hoàn tất sau đó 
 



 
12.Nếu khiếu nại không được Sở giải quyết theo cách làm hài lòng tất cả các bên liên 
quan, bên không hài lòng sẽ được thông báo về quyền kháng cáo của mình theo Tiêu Đề 
49, Bộ Luật Các Quy Định của Liên Bang, Phần 21. Trừ khi thời gian nộp đơn được Bộ 
Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải gia hạn, kháng cáo phải được nộp, dưới dạng văn bản, 
chậm nhất là 180 ngày theo lịch sau ngày xảy ra hành động phân biệt đối xử bị cáo buộc 
đến:  
 

U.S. Department of Transportation 
400 Seventh Street Southwest 

Washington, D.C. 20590 
 

Đơn khiếu nại có thể được gửi cho Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ trước, trong 
hoặc sau khi đơn khiếu nại đã được nộp cho Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma. 
 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân 
hay nhóm cá nhân nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt 
khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động 
do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở 
chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật/tàn tật, 
hoặc tình trạng thu nhập. 
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utcc004
Text Box
Attachment E

utcc004
Text Box
(ADA Title I complaint form: Traditional Chinese)



OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
200 N.E. 21st Street    Oklahoma City, Oklahoma   73105-3204 

電話：(405) 521-4140  傳真：(405) 522-4895 

 

ODOT Form T1-01 
May 11, 2011 
 

 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚
色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參與、被否定福利或受到歧視。 
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OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
200 N.E. 21st Street    Oklahoma City, Oklahoma   73105-3204 

電話：(405) 521-4140  傳真：(405) 522-4895 

 

ODOT Form T2-01 
May 11, 2011 
 

 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚
色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參與、被否定福利或受到歧視。 
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OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
200 N.E. 21st Street    Oklahoma City, Oklahoma   73105-3204 

Văn phòng:  (405) 521-4140  Fax:  (405) 522-4895 
 

ODOT Form T1-01 
May 11, 2011 
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OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
200 N.E. 21st Street    Oklahoma City, Oklahoma   73105-3204 

電話：(405) 521-4140  傳真：(405) 522-4895 

 
 

ODOT Form 504-01 (Part A) 
May 11, 2011 
 

 
請確定提供合理調整的來源與費用（如已獲悉）： 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
申請人簽名：_______________________  日期： _________________ 
 
 
奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚
色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參與、被否定福利或受到歧視。 
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*根據《美國殘障法案》，奧克拉荷馬州交通局將應殘障人士請求提供合理調整。若要請求合理調整，請致
電 ADA/504 協調員辦公室或奧克拉荷馬州轉接處，電話為 1-800-722-0353，收到請求后 48 小時內將做出
相應安排。 

 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參
與、被否定福利或受到歧視。 

 

投訴表 

查看附件 
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*根據《美國殘障法案》，奧克拉荷馬州交通局將應殘障人士請求提供合理調整。若要請求合理調整，請致
電 ADA/504 協調員辦公室或奧克拉荷馬州轉接處，電話為 1-800-722-0353，收到請求后 48 小時內將做出
相應安排。  

 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參
與、被否定福利或受到歧視。 

 

投訴表 

查看附件 



utcc004
Text Box
(ADA Title I  complaint process: Vietnamese)



5. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả khiếu nại, họ có thể nộp Đơn Kháng Cáo lên Cán 
Bộ Quản Lý Bộ Phận Nhân Quyền.  

 
* Để tuân thủ Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma sẽ điều 
chỉnh hợp lý cho người khuyết tật, theo yêu cầu.   Để yêu cầu điều chỉnh, vui lòng gọi đến văn phòng 
Điều Phối Viên DA/504  hoặc Đường Dây Chuyển Tiếp Tiểu Bang Oklahoma theo số 1-800-722-0353, 
chậm nhất 48 giờ trước bất kỳ sự việc đã lên lịch nào.  
 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng không cá nhân hay nhóm cá nhân 
nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ 
và tất cả các chương tŕnh, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ và 
nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở của chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình 
trạng khuyết tật/tàn tật, hoặc t́nh trạng thu nhập. 
 
Mẫu Khiếu Nại 
Xem Đính Kèm 
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(ADA Title II  complaint process: Vietnamese)



* Để tuân thủ Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma sẽ điều 
chỉnh hợp lý cho người khuyết tật, theo yêu cầu.   Để yêu cầu điều chỉnh, vui lòng gọi đến văn phòng 
Điều Phối Viên DA/504  hoặc Đường Dây Chuyển Tiếp Tiểu Bang Oklahoma theo số 1-800-722-0353, 
chậm nhất 48 giờ trước bất kỳ sự việc đã lên lịch nào.  
 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân 
nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ 
và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và 
nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng 
khuyết tật/tàn tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
 
Mẫu Khiếu Nại 
Xem Đính Kèm 
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8. 當第三方 (例如個人醫生) 代表申請者或雇員請求合理調整，如果可能，上級和/或經理應向申請者
或雇員確認其是否願意在程序繼續之前請求合理調整。當不可能尋求確認時，例如，雇員因急癥住
院。這時，如果請求看起來合理，上級或經理將處理第三方的請求，並在醫生允許該需要合理調整
的雇員出院 30 天后直接約其討論。 

 

9. 上級或經理可能需要諮詢其他人員 (例如，雇員的上級、資訊技術雇員) 或外部資源以獲取對請求
作出決定所必需的資訊。  

 

10. 在收到請求後 30 日內將通知申請人有關請求的決定，並且申請人不能要求進一步行動。請求將由
相應部門處理。 

*所有合理調整都必須在最後決定作出後 90 日內落實到位。 

*所有已落實到位的合理調整將在試實行 30 天後再次評估。 
 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參
與、被否定福利或受到歧視。 

 

投訴表 

查看附件 
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7. Việc thông tin liên lạc được ưu tiên trong toàn bộ quá trình, nhưng đặc biệt trong trường hợp 
hạn chế, vấn đề hay rào cản cụ thể là không rõ ràng; hoặc các bên đang xem xét các hình 
thức điều chỉnh hợp lý khác nhau. Cả cá nhân đưa ra yêu cầu và người ra quyết định đều cần 
làm việc cùng nhau để xác định các điều chỉnh hiệu quả.  
 

8. Khi bên thứ ba (ví dụ như bác sỹ của cá nhân đó) yêu cầu điều chỉnh thay cho người nộp đơn 
hay nhân viên, Người Giám Sát và/hoặc Trưởng Bộ Phận cần xác nhận với người nộp đơn 
hay nhân viên đó rằng họ muốn việc điều chỉnh hợp lý trước khi tiến hành nếu có thể. Trong 
trường hợp không thể làm việc này, ví dụ như, vì nhân viên đã nhập viện trong tình trạng cấp 
tính, Người Giám Sát hay Trưởng Bộ Phận sẽ xử lý yêu cầu của bên thứ ba nếu điều đó có vẻ 
phù hợp và sẽ trực tiếp tham khảo ý kiến cá nhân cần điều chỉnh 30 ngày sau khi bác sĩ đã 
cho cá nhân đó xuất viện. 
 

9. Người Giám Sát hay Trưởng Bộ Phận có thể cần tham khảo ý kiến nhân viên khác (ví dụ như 
người giám sát của nhân viên, nhân viên Công Nghệ Thông Tin) hoặc các nguồn bên ngoài để 
có được thông tin cần thiết để ra xác định về yêu cầu.  
 

10.  Người nộp đơn sẽ được thông báo về quyết định liên quan đến yêu cầu trong vòng 30 ngày kể 
từ khi nhận được yêu cầu và người nộp đơn sẽ không cần thêm hành động nào nữa.  Yêu cầu 
sẽ được Sở thích hợp thực hiện. 
*Tất cả các Điều Chỉnh Hợp Lý phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi có quyết định 
cuối cùng. 
* Tất cả các Điều Chỉnh Hợp Lý được thực hiện sẽ được đánh giá lại sau thời hạn thử nghiệm 30 
ngày. 
 

Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân 
nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ 
và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và 
nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng 
khuyết tật/tàn tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
 
Mẫu Khiếu Nại 
Xem tài liệu đính kèm 
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投訴程序 

一旦個人認為本局未遵守 1973 年發佈的《康復法》第 508 節，則個人或群體可以向本局提交投訴。提起
第 508 節投訴的程序如下： 

第 508 節生效之日起一年生效，任何個人均可提起投訴，宣稱州政府機構或其授權代理機構沒有遵守電子
和資訊技術無障礙使用法律或資訊技術無障礙使用標準。投訴必須是書面投訴，並向負責資訊技術的機構
提交本局第 508 節投訴表 (Form 508-01)。本表副本可登錄本局網站列印，或者聯絡 ADA/504 協調員索取
副本。   
 

投訴必須： 

(1) 詳述申訴者名稱、聯絡地址和電話號碼； 

(2) 確定受質疑的資訊技術；和 

(3) 詳細說明未遵守 IT 無障礙使用標準的詳情，以便徹底調查。 
 

ADA/504 協調員會審查投訴，並在必要時協同申訴者清晰闡明投訴，進而依據 IT 無障礙使用標準處理投
訴。 
 

一旦收到投訴，ADA/504 協調員會立即審查投訴，以確定投訴所列的技術是否受 IT 無障礙使用標準支配。 
 

協調員會在收到書面投訴之日起 (10) 個工作日內發送書面通知給申訴者 (節假日除外)，通知將包括： 

(1) 指明受質疑的技術是否受 IT 無障礙使用標準支配的陳述； 

(2) 機構執行審查，以確認受質疑的技術是否不合規的陳述，如果受質疑的技術被判定受 IT 無障礙使用標
準支配；和 

(3) 這些投訴程序的副本。 

 

ADA/504 協調員會在收到書面投訴之日起 (30) 日內進行審查，以確定受質疑的技術是否不合規。政府新聞
處處長、州財政辦公室及/或電子和資訊技術輔助 (EITA) 諮詢委員會可在必要時協助審查。 
 

一旦完成審查，該機構會發送審查結果的書面通知給申訴者、州財政辦公室以及電子和資訊技術輔助 

(EITA) 諮詢委員會，並且書面通知應包括以下任何一項： 

(1) 該技術符合所有適用的無障礙使用標準的文件記錄； 

(2) 任何因例外或不必要的負擔而不符合無障礙使用標準事宜得到豁免的備有證明檔的解釋；或 

(3) 包含遵守 IT 無障礙使用標準並附加合理時間表之計劃的書面投訴部分或全部含括在內的協定。 

 

一旦申訴者不滿於機構發出的最終投訴答覆，則可重新提交投訴至該機構或州財政辦公室 (OSF) 政府新聞
處處長以及電子和資訊技術輔助 (EITA) 諮詢委員會，並轉交奧克拉荷馬州 ABLE Tech。 
 



不論何時依據本節規定向 OSF 和 EITA 諮詢委員會提交投訴，審查團隊會立即集合以審查投訴和機構答
覆。團隊成員包括州財政辦公室 IT 服務部代表、EITA 諮詢委員會代表，並且還可能包括確定是否遵守無
障礙使用標準所需之技術專業知識的成員。 
 

向任何實體提交投訴之日起 (10) 個工作日內，該實體必須依據本節規定發送收到投訴的書面通知給申訴
者。 
 

審查團隊必須評估投訴和機構答覆，並且可以採集更多必要資訊以作出獨立決定。 

(1) 如果審查團隊確定該技術不符合 IT 無障礙使用標準，該團隊必須發送此類調查結果的書面通知給該機
構，並要求提供包括時間表的決議計劃。 

(2) 團隊還必須發送調查結果的書面通知給申訴者和機構，闡明其同意或不同意機構的初始投訴答覆。 

如果受質疑的技術不合規，則書面通知還應包括該機構決議計劃的副本。 
 

審查團隊必須得出審查結論，並在收到州財政辦公室或 EITA 諮詢委員會書面投訴之日起 60 日內發送最終
書面通知給申訴者和機構。 
 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參
與、被否定福利或受到歧視。 
 

投訴表 

查看附件 
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投訴程序 

一旦個人認為本局未遵守 1973 年發佈的《康復法》第 508 節，則個人或群體可以向本局提交投訴。提起
第 508 節投訴的程序如下： 

第 508 節生效之日起一年生效，任何個人均可提起投訴，宣稱州政府機構或其授權代理機構沒有遵守電子
和資訊技術無障礙使用法律或資訊技術無障礙使用標準。投訴必須是書面投訴，並向負責資訊技術的機構
提交本局第 508 節投訴表 (Form 508-01)。本表副本可登錄本局網站列印，或者聯絡 ADA/504 協調員索取
副本。   
 

投訴必須： 

(1) 詳述申訴者名稱、聯絡地址和電話號碼； 

(2) 確定受質疑的資訊技術；和 

(3) 詳細說明未遵守 IT 無障礙使用標準的詳情，以便徹底調查。 
 

ADA/504 協調員會審查投訴，並在必要時協同申訴者清晰闡明投訴，進而依據 IT 無障礙使用標準處理投
訴。 
 

一旦收到投訴，ADA/504 協調員會立即審查投訴，以確定投訴所列的技術是否受 IT 無障礙使用標準支配。 
 

協調員會在收到書面投訴之日起 (10) 個工作日內發送書面通知給申訴者 (節假日除外)，通知將包括： 

(1) 指明受質疑的技術是否受 IT 無障礙使用標準支配的陳述； 

(2) 機構執行審查，以確認受質疑的技術是否不合規的陳述，如果受質疑的技術被判定受 IT 無障礙使用標
準支配；和 

(3) 這些投訴程序的副本。 

 

ADA/504 協調員會在收到書面投訴之日起 (30) 日內進行審查，以確定受質疑的技術是否不合規。政府新聞
處處長、州財政辦公室及/或電子和資訊技術輔助 (EITA) 諮詢委員會可在必要時協助審查。 
 

一旦完成審查，該機構會發送審查結果的書面通知給申訴者、州財政辦公室以及電子和資訊技術輔助 

(EITA) 諮詢委員會，並且書面通知應包括以下任何一項： 

(1) 該技術符合所有適用的無障礙使用標準的文件記錄； 

(2) 任何因例外或不必要的負擔而不符合無障礙使用標準事宜得到豁免的備有證明檔的解釋；或 

(3) 包含遵守 IT 無障礙使用標準並附加合理時間表之計劃的書面投訴部分或全部含括在內的協定。 

 

一旦申訴者不滿於機構發出的最終投訴答覆，則可重新提交投訴至該機構或州財政辦公室 (OSF) 政府新聞
處處長以及電子和資訊技術輔助 (EITA) 諮詢委員會，並轉交奧克拉荷馬州 ABLE Tech。 
 



不論何時依據本節規定向 OSF 和 EITA 諮詢委員會提交投訴，審查團隊會立即集合以審查投訴和機構答
覆。團隊成員包括州財政辦公室 IT 服務部代表、EITA 諮詢委員會代表，並且還可能包括確定是否遵守無
障礙使用標準所需之技術專業知識的成員。 
 

向任何實體提交投訴之日起 (10) 個工作日內，該實體必須依據本節規定發送收到投訴的書面通知給申訴
者。 
 

審查團隊必須評估投訴和機構答覆，並且可以採集更多必要資訊以作出獨立決定。 

(1) 如果審查團隊確定該技術不符合 IT 無障礙使用標準，該團隊必須發送此類調查結果的書面通知給該機
構，並要求提供包括時間表的決議計劃。 

(2) 團隊還必須發送調查結果的書面通知給申訴者和機構，闡明其同意或不同意機構的初始投訴答覆。 

如果受質疑的技術不合規，則書面通知還應包括該機構決議計劃的副本。 
 

審查團隊必須得出審查結論，並在收到州財政辦公室或 EITA 諮詢委員會書面投訴之日起 60 日內發送最終
書面通知給申訴者和機構。 
 

奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人管理的
任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況而被排除參
與、被否定福利或受到歧視。 
 

投訴表 

查看附件 
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Quy Trình Khiếu Nại 

Trong trường hợp một cá nhân cho rằng Sở đã không tuân thủ Phần 508 của Đạo Luật về Phục Hồi 
Chức Năng năm 1973, cá nhân hoặc nhóm cá nhân đó có thể nộp khiếu nại lên Sở này. Quy trình nộp 
đơn Khiếu Nại về Phần 508 sẽ như sau: 

Có hiệu lực một năm kể từ ngày hiệu lực của Phần 508, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể nộp đơn khiếu 
nại cáo buộc một cơ quan tiểu bang hoặc đại diện được ủy quyền của cơ quan đó không tuân thủ luật về 
khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và điện tử hoặc Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận 
Công Nghệ Thông Tin.  Khiếu nại này phải ở dạng văn bản và phải nộp cho cơ quan có trách nhiệm về 
công nghệ thông tin đang được bàn đến theo mẫu Khiếu Nại về Phần 508 của Sở (Mẫu 508-01).  Quý vị 
có thể in bản sao của mẫu này từ trang web của Sở hoặc có được bản sao bằng cách liên hệ Điều Phối 
Viên ADA/504.   
 
Khiếu nại phải: 
(1) Nêu tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người khiếu nại; 
(2) Xác định công nghệ thông tin đang được bàn đến; và, 
(3) Mô tả chi tiết đầy đủ về việc không tuân thủ Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT để 
cho phép điều tra triệt để. 
 
Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét khiếu nại, và khi cần, sẽ làm việc với người khiếu nại nhằm đảm bảo 
rằng khiếu nại đó rõ ràng và được giải quyết theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT. 
 
Sau khi nhận được khiếu nại, Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét khiếu nại để xác định liệu công nghệ 
được nêu trong khiếu nại có tuân theo các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận CNTT hay không. 
 
Điều Phối Viên sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại trong vòng mười (10) ngày làm việc, 
ngoại trừ ngày lễ, kể từ khi nhận được khiếu nại bằng văn bản, bao gồm: 
(1) tuyên bố nêu rõ liệu công nghệ đang được bàn đến có tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp 
Cận CNTT hay không; 
(2) tuyên bố rằng cơ quan đó sẽ xem xét để xác nhận liệu công nghệ đang được bàn đến có không tuân 
thủ hay không, nếu công nghệ đang được bàn đến được xác định là tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả 
Năng Tiếp Cận CNTT; và 
(3) bản sao các quy trình khiếu nại này. 
 
 Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại bằng 
văn bản để xác định liệu công nghệ đang được bàn đến có không tuân thủ hay không.  Giám Đốc Dịch 
Vụ Thông Tin, Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang và/hoặc Hội Đồng Cố Vấn về Khả Năng Tiếp Cận Công 
Nghệ Thông Tin và Điện Tử (EITA) có thể hỗ trợ việc xem xét nếu cần. 
 
Sau khi hoàn thành việc xem xét, cơ quan này sẽ có văn bản thông báo về kết quả xem xét cho người 
khiếu nại, Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang và Hội Đồng Cố Vấn EITA, mà bao gồm một trong các điều 
sau: 
(1) Tài liệu chứng tỏ công nghệ đó tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận áp dụng; 
(2) Tài liệu giải thích việc mọi sự không tuân thủ với các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận đều được miễn 
do ngoại lệ hoặc gánh nặng quá mức; hoặc 
(3) Đồng ý một phần hoặc toàn bộ với văn bản khiếu nại mà bao gồm kế hoạch với các mốc thời gian 
hợp lý để tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT áp dụng. 
 
Trong trường hợp không thỏa mãn với câu trả lời cuối cùng về khiếu nại do một cơ quan đưa ra, người 
khiếu nại có thể nộp lại khiếu nại cho cơ quan đó hoặc cho Giám Đốc Dịch Vụ Thông Tin của Văn Phòng 
Tài Chính Tiểu Bang (OSF) và Hội Đồng Cố Vấn EITA, chuyển cho: Oklahoma ABLE Tech.  
 



Bất cứ khi nào có khiếu nại nộp cho OSF và Hội Đồng Cố Vấn EITA theo phần này, một nhóm xem xét 
sẽ triệu tập để xem xét khiếu nại và câu trả lời của cơ quan đó. Các thành viên của nhóm này phải gồm 
có đại diện của Bộ Phận Dịch Vụ CNTT của OSF, đại diện của Hội Đồng Cố Vấn EITA và có thể bao 
gồm các thành viên bổ sung có chuyên môn kỹ thuật cần thiết để xác định tính tuân thủ các tiêu chuẩn về 
khả năng tiếp cận. 
 
Văn bản thông báo về việc nhận được khiếu nại theo mục này sẽ được gửi cho người khiếu nại, trong 
vòng mười (10) ngày làm việc, ngoại trừ ngày lễ, kể từ ngày nộp khiếu nại cho một trong hai thực thể. 
 
Nhóm xem xét sẽ đánh giá khiếu nại và câu trả lời của cơ quan và có thể thu thập thêm thông tin nếu cần 
để đưa ra quyết định độc lập. 
(1) Nếu nhóm xem xét xác định công nghệ đó không tuân thủ Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận 
CNTT, nhóm này sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan về các phát hiện và yêu cầu kế hoạch giải 
quyết bao gồm cả các mốc thời gian. 
(2) Nhóm này cũng sẽ gửi văn bản thông báo về các phát hiện của họ cho người khiếu nại và cơ quan đó 
nêu rõ việc đồng ý hay không đồng ý với câu trả lời khiếu nại ban đầu của cơ quan. Nếu công nghệ đang 
được bàn đến không tuân thủ, văn bản thông báo này cũng sẽ bao gồm bản sao kế hoạch giải quyết của 
cơ quan. 
 
Nhóm xem xét phải kết luận việc xem xét này và gửi văn bản thông báo cuối cùng cho người khiếu nại và 
cơ quan đó muộn nhất là sáu mươi (60) ngày theo lịch sau khi nhận được khiếu nại bằng văn bản cho 
Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang hoặc Hội Đồng Cố Vấn EITA. 
 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân 
nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ 
và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và 
nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng 
khuyết tật/tàn tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
 
Mẫu Khiếu Nại 
Xem Đính Kèm 
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Quy Trình Khiếu Nại 

Trong trường hợp một cá nhân cho rằng Sở đã không tuân thủ Phần 508 của Đạo Luật về Phục Hồi 
Chức Năng năm 1973, cá nhân hoặc nhóm cá nhân đó có thể nộp khiếu nại lên Sở này. Quy trình nộp 
đơn Khiếu Nại về Phần 508 sẽ như sau: 

Có hiệu lực một năm kể từ ngày hiệu lực của Phần 508, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể nộp đơn khiếu 
nại cáo buộc một cơ quan tiểu bang hoặc đại diện được ủy quyền của cơ quan đó không tuân thủ luật về 
khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và điện tử hoặc Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận Công 
Nghệ Thông Tin.  Khiếu nại này phải ở dạng văn bản và phải nộp cho cơ quan có trách nhiệm về công 
nghệ thông tin đang được bàn đến theo mẫu Khiếu Nại về Phần 508 của Sở (Mẫu 508-01).  Quý vị có thể 
in bản sao của mẫu này từ trang web của Sở hoặc có được bản sao bằng cách liên hệ Điều Phối Viên 
ADA/504.   
 
Khiếu nại phải: 
(1) Nêu tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người khiếu nại; 
(2) Xác định công nghệ thông tin đang được bàn đến; và, 
(3) Mô tả chi tiết đầy đủ về việc không tuân thủ Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT để cho 
phép điều tra triệt để. 
 
Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét khiếu nại, và khi cần, sẽ làm việc với người khiếu nại nhằm đảm bảo 
rằng khiếu nại đó rõ ràng và được giải quyết theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT. 
 
Sau khi nhận được khiếu nại, Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét khiếu nại để xác định liệu công nghệ 
được nêu trong khiếu nại có tuân theo các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận CNTT hay không. 
 
Điều Phối Viên sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại trong vòng mười (10) ngày làm việc, 
ngoại trừ ngày lễ, kể từ khi nhận được khiếu nại bằng văn bản, bao gồm: 
(1) tuyên bố nêu rõ liệu công nghệ đang được bàn đến có tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp 
Cận CNTT hay không; 
(2) tuyên bố rằng cơ quan đó sẽ xem xét để xác nhận liệu công nghệ đang được bàn đến có không tuân 
thủ hay không, nếu công nghệ đang được bàn đến được xác định là tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả 
Năng Tiếp Cận CNTT; và 
(3) bản sao các quy trình khiếu nại này. 
 
 Điều Phối Viên ADA/504 sẽ xem xét trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại bằng 
văn bản để xác định liệu công nghệ đang được bàn đến có không tuân thủ hay không.  Giám Đốc Dịch 
Vụ Thông Tin, Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang và/hoặc Hội Đồng Cố Vấn về Khả Năng Tiếp Cận Công 
Nghệ Thông Tin và Điện Tử (EITA) có thể hỗ trợ việc xem xét nếu cần. 
 
Sau khi hoàn thành việc xem xét, cơ quan này sẽ có văn bản thông báo về kết quả xem xét cho người 
khiếu nại, Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang và Hội Đồng Cố Vấn EITA, mà bao gồm một trong các điều 
sau: 
(1) Tài liệu chứng tỏ công nghệ đó tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận áp dụng; 
(2) Tài liệu giải thích việc mọi sự không tuân thủ với các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận đều được miễn 
do ngoại lệ hoặc gánh nặng quá mức; hoặc 
(3) Đồng ý một phần hoặc toàn bộ với văn bản khiếu nại mà bao gồm kế hoạch với các mốc thời gian 
hợp lý để tuân theo Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận CNTT áp dụng. 
 
Trong trường hợp không thỏa mãn với câu trả lời cuối cùng về khiếu nại do một cơ quan đưa ra, người 
khiếu nại có thể nộp lại khiếu nại cho cơ quan đó hoặc cho Giám Đốc Dịch Vụ Thông Tin của Văn Phòng 
Tài Chính Tiểu Bang (OSF) và Hội Đồng Cố Vấn EITA, chuyển cho: Oklahoma ABLE Tech. 
 



Bất cứ khi nào có khiếu nại nộp cho OSF và Hội Đồng Cố Vấn EITA theo phần này, một nhóm xem xét 
sẽ triệu tập để xem xét khiếu nại và câu trả lời của cơ quan đó. Các thành viên của nhóm này phải gồm 
có đại diện của Bộ Phận Dịch Vụ CNTT của OSF, đại diện của Hội Đồng Cố Vấn EITA và có thể bao 
gồm các thành viên bổ sung có chuyên môn kỹ thuật cần thiết để xác định tính tuân thủ các tiêu chuẩn về 
khả năng tiếp cận. 
 
Văn bản thông báo về việc nhận được khiếu nại theo mục này sẽ được gửi cho người khiếu nại, trong 
vòng mười (10) ngày làm việc, ngoại trừ ngày lễ, kể từ ngày nộp khiếu nại cho một trong hai thực thể. 
 
Nhóm xem xét sẽ đánh giá khiếu nại và câu trả lời của cơ quan và có thể thu thập thêm thông tin nếu cần 
để đưa ra quyết định độc lập. 
(1) Nếu nhóm xem xét xác định công nghệ đó không tuân thủ Các Tiêu Chuẩn về Khả Năng Tiếp Cận 
CNTT, nhóm này sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan về các phát hiện và yêu cầu kế hoạch giải 
quyết bao gồm cả các mốc thời gian. 
(2) Nhóm này cũng sẽ gửi văn bản thông báo về các phát hiện của họ cho người khiếu nại và cơ quan đó 
nêu rõ việc đồng ý hay không đồng ý với câu trả lời khiếu nại ban đầu của cơ quan. Nếu công nghệ đang 
được bàn đến không tuân thủ, văn bản thông báo này cũng sẽ bao gồm bản sao kế hoạch giải quyết của 
cơ quan. 
 
Nhóm xem xét phải kết luận việc xem xét này và gửi văn bản thông báo cuối cùng cho người khiếu nại và 
cơ quan đó muộn nhất là sáu mươi (60) ngày theo lịch sau khi nhận được khiếu nại bằng văn bản cho 
Văn Phòng Tài Chính Tiểu Bang hoặc Hội Đồng Cố Vấn EITA. 
 
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (ODOT) đảm bảo rằng, không cá nhân hay nhóm cá nhân 
nào bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi về, hoặc mặt khác bị phân biệt đối xử theo bất kỳ 
và tất cả các chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động do ODOT, người tiếp nhận, người tiếp nhận phụ, và 
nhà thầu của họ quản lý trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, tình trạng 
khuyết tật/tàn tật, hoặc tình trạng thu nhập. 
 
Mẫu Khiếu Nại 
Xem Đính Kèm 
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奧克拉荷馬州交通局 (ODOT) 保證，任何人或任何群體在 ODOT 及其接收者、次級接收者和承包人
管理的任何計劃、服務或活動中，不會因其種族、膚色、性別、年齡、國籍、殘障/殘疾或收入狀況
而被排除參與、被否定福利或受到歧視。 
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說明 

 

請完整填寫申請書的所有部分，並在不適用項目之後標注「N/A」。包括申請書需要的所有檔副本，
並針對認證宣誓書及個人淨資產聲明進行公證。如果被視為作出認證決策所需，則需要提供更多
檔。未完整填寫的申請書將不會受理，直至提交必要的文件。我們建議您保留所有提交檔的副本以
備記錄。 
 

請牢記：不必向多家機構申請 49 CFR 第 26 部條文所述的 DBE 認證。如果貴公司符合認證標準，
即會登記至 DBE 目錄，以便奧克拉荷馬州所有美國運輸部接收者及受讓人使用。僅當前認證為符合
資格的 DBE 可以參加奧克拉荷馬州的美國運輸部接收者及受讓人 DBE 計劃。 
 

對於外州公司：奧克拉荷馬 UCP 不會受理主要業務市場位於他州之公司的新 DBE 認證申請，除非
該公司已經在該州完成認證。如果貴公司位於奧克拉荷馬州之外，並且目前取得所在州的 49 CFR 第 

26 部條文規定之 DBE 認證，請轉發已完成之認證資料包和認證信函副本至奧克拉荷馬州運輸部。 
 

ODOT 將評估申請表所含資訊以及現場審查期間瞭解到的事實，以確定貴公司是否達到取得 DBE 資
格的標準。 

 

所有決定均會使用信函通知您。如果申請得到批准，貴公司被認證 DBE，貴公司會被添加進 OUCP 

的 DBE 認證目錄。它也會簡短描述依據計劃，您獲得相關認證以從事的工作的類型。DBE 認證目錄
可在 ODOT 的網站 http://www.okladot.state.ok.us找到。 
 

否決/上訴程序：如果認證申請被否決，貴公司可以在收到否決信函之日起 15 日內書面請求重新考慮
您的申請。一旦公司認證申請被否決，貴公司不可以在收到否決信函之日起 12 個月內重新申請認
證。 
 

貴公司還可以在收到認證被否決的通知之日起 90 日內向美國運輸部提起上訴。請將信函寄至以下地
址： 

 
 

U.S. Department of Transportation 
Office of Civil Rights 

400 Seventh Street, SW, Room 2401 
Washington, DC  20590 
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附錄 A  

術語定義 

 

隸屬關係 – 與 13 CFR 第 121 部之小企業管理局 (SBA) 法規的術語定義相同。當一家企業直接或間接
控制其他企業或擁有其控制權，或者確定各方之間存取利益關係，則隸屬關係存在。確定隸屬關係
是否存在時，需要考慮所有適當銀色，包括共同擁有、共同管理和契約關係。確定企業是否符合小
企業規模標準和 DBE 計劃企業參加的法定上限時，必須考慮隸屬關係。隸屬關係也會影響到管理、
所有權和控制。 
 

合規性 – 是指接收者正確履行本部分規定。 

 

合同 – 是指規定賣方提供物資或服務 (包括但不限於建築和專業服務) 以及買方付款的具有法律約束
力的關係。 

 

承包商 – 是指透過合同或轉包契約 (任何級別) 參與 DOT 援助的公路、運輸線或機場專案的實體。 

 

弱勢商業企業 (DBE) – 是指由一名或多名社會和經濟方面處於弱勢之人掌握至少 51％ 股份的盈利性
小型企業，對於企業而言，至少 51％ 的股份由一名或多名此類人員掌握，並且企業的管理和日常業
務運營由一名或多名社會和經濟方面處於弱勢之所有者控制。 

 

真誠努力 – 是指實現 DBE 目標或其他要求所作出的努力，並且可根據範圍、強度和目標適宜度合理
預期其執行計劃要求。 

 

直系家庭成員 – 指父親、母親、丈夫、妻子、兒子、女兒、兄弟、姐妹、祖母、祖父、孫子、孫
女、婆婆/岳母、公公/岳父。 

 

印第安部落 – 是指任何印第安人部落、群體、民族或其他有組織的印度人團體或社區，包括任何因
其印第安人身份而被認定為有資格享受美國政府提供給印度人的特殊計劃和服務，或者印第安人部
落、群體、民族、團體或社區所在州被認定為此類資格的 ANC。 

 

合資企業 – 是指 DBE 公司和另外一家或更多公司組成的協會，履行營利性商業企業行為，各方結合
自身財產、資金、努力、技能和知識行事，DBE 負責履行合同明確定義的工作內容，並且合資企業
的出資、控制、管理、風險和利潤份額與其所有權權益相稱。 

 

夏威夷土著人 – 是指其祖先為夏威夷州 1778 年前土著居民的任何人。 
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個人淨資產 – 是指扣除個人負債總額後剩餘的資產淨值。個人的個人淨資產不包括：個人擁有的申
請或 DBE 參與公司的所有權權益或個人擁有的主要居住地的權益。一個人的個人淨資產僅包括自己
公共持有的財產份額或配偶持有的社區財產份額。 
 

主要行業分類 – 是指 能說明公司主要業務的美工業分類系統 (NAICS) 標號。 

 

主要營業地點 – 是指公司日常運營之人投入大部分工作時間以及 高管理層業務記錄保存所在的營
業地點。如果管理層發出管理指導和業務記錄保存所在的辦事處位於不同地點，則接收者必須出於 

DBE 計劃目的確定主要營業地點。 
 

種族意識 – 是指僅專注於援助 DBE 的措施或計劃，包括女性擁有的 DBE。 

 

種族中立 – 是指用於或可以用於援助所有小型企業的措施或計劃。鑒於本文所需，種族中立包括性
別中立。 
 

接收者 – 是指直接或透過其他接收者取得 DOT 財務援助，透過 FAA、FHWA 或 FTA 計劃取得 DOT 

財務援助，或者申請此類援助的任何公共或私人實體。 

 

SBA 認證公司 – 是指透過 8(a) BD 或 DBD 計劃取得 SBA 頒發或承認的當前有效的認證證書的公司。 

 

小型商業企業 – 是指涉及尋求以 DOT 援助合同所述之 DBE 身份參加的公司，根據《小企業法》第
三節和 SBA 法規 (13 CFR 第 121 部) 定義且不超過 49 CFR 第 26.65(b) 部規定之年均總收入上限的小
型商業企業。 

 

社會和經濟方面處於弱勢的個人 – 是指美國公民 (或法律認可的永久居民)、接收者依據逐案基礎判
定其為社會和經濟方面處於弱勢的個人；以下群體中無可辯駁的社會和經濟方面處於弱勢的任何個
人：美國黑人、拉美裔美國人、土著美國人、亞太美國人、亞洲次大陸裔美國人、婦女和任何其他
群體 (SBA 指明其成員為社會和經濟方面處於弱勢的個人，一旦 SBA 的規定生效)。 
 

部落所有之企業 – 是指本節定義之印第安部落擁有至少 51 股份的任何企業。 
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業務性質： 勾選貴公司執行的工作類型。如果貴公司的工作類型未列出，則注明貴公司提供的服務。 
 

建築服務 

 

200 坡度及下水道 

    清理和除根 

    開挖和路基 

    機械分級 

    回收利用表層土壤 

    其他      
 

200 腐蝕和沉積物控制 

    沉積物臨時控制 

     坡道排水溝 

     災害屏障 

     擋泥籬笆和擋泥壩 

     篩檢程序 

     控制盆地 

    溝渠襯板防護 

    鋪草皮和幼苗移植 

    播種 

    地膜覆蓋 

    施肥 

    割草 

    澆水 
 

300 地基 

    骨料基層 

    底基 

    石灰地基 

    碾壓和噴灑 

    加工現有地基和地面 

    粉煤灰改良地基 

    經濟混凝土地基 

    瀝青地基 

    其他      
 

400 地面 

    瀝青混凝土路面 

    波特蘭水泥混凝土路面 

    刨去舊瀝青之路面 
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    混凝土結合處修復 

    交通劃界地面道路 

    瀝青表面處理 

    瀝青黏層 

    透層 

    停車振動帶 

    金剛石砂輪 

    其他      
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500 結構 

    橋面 

    混凝土暗渠 

    擋土系統和隔音牆 

    被動基樁 

    滲水防水劑處理 

    鑽杆地基 

    混凝土修補 

    塗漆 

    木結構 

    紮筋鋼材 

    其他      
 

600 附屬建築 

    拋石 

    石籠 

    井欄和排水溝、人行道、車道等 

    檢查井、下降或井欄入口和匯接室 

    結構和障礙物拆除 

    管材欄杆 

    護欄 

    柵欄 

    遺跡 

    中央混凝土路欄 

    路邊排水溝 

    其他      
 

642    承包商施工放樣 
 

700    材料供應商 – 列明於下 * 

           
           
 

800 交通管制 

    公路照明、信號和標牌 - 電動 

    標牌 – 非電動 

    反光燈 

    交通條紋帶 (圖繪) 

    交通條紋帶 (塑膠) 

    施工區路面標誌 

    施工標牌和交通管制 

    其他      
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 製造商 – 列明於下 * 

           
 

 貨車運輸 – 列明於下 * 
           
 

 其他服務，未列出 * 

           
           
           
 

*參閱第 4 頁業務性質 

業務性質 第 2 頁 
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 專業服務 

 

 工程 

    土木工程 

    電氣工程 

    岩土工程 

    環境工程 

    其他      
 

 建築 

    園林建築 

    建築工程 
 

 會計 

    會計 
 

 通行權 

    收購 

    估價 

    搬遷 

    公用事業 

    工程 

 

 其他專業服務 – 列明於下 
           
           
           
           
 

注明貴公司願意工作的地理區域於下 
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ODOT 材料部必須批准或預先認證其提供 
ODOT 項目材料的設施 

 
 
 
 

鋼筋製造商 

結構鋼製造商 

鋼筋環氧鍍膜商/製造商 

鋁質標牌結構件製造商 

預製混凝土管及箱櫃供應商 

預製混凝土結構件供應商 

預製/預應力混凝土梁供應商 

波紋鍍鋅鐵管製造商 

塑膠 (聚乙烯) 排水管材製造商 

液壓水泥廠 

粉煤灰供應商 

地面粒化高爐礦渣供應商 

粗骨料採石場 

細骨料/采沙場 

瀝青粘合劑 

 
 

駐留辦公室必須批准或預先認證其提供 ODOT 項目材料的設施 

 

預拌混凝土供應商 

瀝青混凝土供應商 

 
 

材料部門在執行 ODOT 項目工作之前必須批准或預先認證的工作類型 

 
 

全體現場焊工 

私營檢測實驗室 
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弱勢商業企業計劃 

49 C.F.R. 第 26 部 

 

統一認證申請書 

 
 

申申請請指指南南  
  

 是否應申請？ 

o 貴公司至少 51% 的股份是否為管理公司的社會和經濟方面出於弱勢之人擁有？弱勢
所有者是否美國公民或合法的美國永久性居民？貴公司是否滿足小企業管理局 

(SBA) 的規模標準且全年總收入未超過 2041 萬美元的小企業？ 

o 貴公司是否營利性公司？ 

 

 如果上述所有問題均回答「是」，您可能有資格參加美國運輸部 DBE 計
劃。 

 是否存在更容易的申請方法？ 

如果貴公司目前取得 SBA 的 8(a) 及/或 SDB 公司認證，貴公司可能有資格完成認證申請簡
化程序。在此期間，貴公司申請的認證機構將會收到貴公司當前的 SBA 申請資料包，以代
替要求您貴公司填寫和提交此表。備註：貴公司還必須符合 DBE 計劃要求，包括開展現場
審查。 

 

        務必將本表末尾的檔核查清單所列的所有必要檔附加至填寫完成的申請書之後。 
 

        可從何處得知更多資訊？ 

o 美國運輸部 – http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index.html (本網站提供管治 DBE 計劃
之規則和法規、問答以及其他相關資訊的有用連結) 

o SBA – http://www.ntis.gov/naics (提供 NAICS 法規目錄) 和
http://www.sba.gov/size/indextableofsize.html (提供 SIC 法規目錄) 

o 49 CFR 第 26 部 (管治 DBE 計劃之規則和法規) 
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依據 1999 年 2 月 2 日發佈之 49 CFR 第 26 卷之第 26.107 款之規定，無論何時，本局或接收者有理由相
信任何人或公司蓄意和故意提供錯誤資訊或作出虛假陳述，本局可以依據 49 CFR 第 29 卷暫停或取消該
人或公司的資格，依據 49 CFR 第 31 卷計劃欺詐及民事補救措施進行執法，及/或依據 18 U.S.C. 1001 (禁
止聯邦計劃出現虛假陳述) 將此事宜提交司法部，進行刑事訴訟。 
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第一部分 認證資訊 
 

A. 優先/其他認證 

貴公司目前是否進行過以下任
何計劃的認證？  （若「是」，
勾選相應選框） 

 

 DBE  認證機構名稱： 

 

貴公司的州 UCP 是否進行過實地考察？   
 

 是，___/___/___  州：___________   否 
 8(a)  

 SDB
 

B. 優先/其他申請和特權 

貴公司 (以任何名義) 或其任何所有者、董事會董事、高級職員或管理人員是否曾撤回任何上述計劃的申請
書，曾被否決認證、被收回認證、被禁止認證或被暫停取消認證，或者擁有任何州或地方機構或聯邦實體
否決或限制的投標特權？ 

      是，___/___/___    否      

     若「是」，請注明州以及州、地方或聯邦機構名稱，並解釋行動的性質： 

 
 
 
 
 

 

第二部分 一般資訊 
 

A. 聯絡資訊 

(1) 聯絡人及職位： 

 

(2) 公司法律名稱： 

(3) 電話號碼： (4) 其他電話號碼： (5) 傳真號碼： 

(6) 電子郵件： (7) 網站 (若有)： 

(8) 公司的街道地址 (郵政信箱)： 城市： 縣/地方自治區： 州： 郵編： 
 
 

(9) 公司通信地址 (若不同)： 城市： 縣/地方自治區： 州： 郵編： 
 
 

 

B. 業務簡介 

(1) 描述貴公司的主要業務活動： 

 
 
 

(2) 聯邦稅號 (如有)： 

 

(3) 本公司成立於 ____/____/____         
 

(4) 我/我們擁有此公司的初始日期：____/____/____ 
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(5) 收購方法 (勾選所有適用項)： 

     開始新業務        購買現有業務        繼承業務       抵押租讓      

     兼併或合併   其他  (請說明)_____________________________ 
 

(6) 貴公司是否「營利性」公司？   

 是     否    

 停止！  如果貴公司並非營利性公司，則沒有資格參加本計
劃，無需填寫本申請書。 

(7) 公司類型 (勾選所有適用項)： 

 獨資合夥企業 

 股份公司 

 有限責任合夥企業 

 股份有限公司 

 合資企業 

 其他，請說明：  ________________________________________________ 

(8) 貴公司是否曾擁有不同的所有權、所有權類型或名稱？ 

      是     否 

     若「是」，請說明： 

 
 
 

(9) 員工人數：全職 __________     兼職 __________      合計 __________ 

(10) 詳細說明公司過去 3 年的總收入：年 ________ 總收入 $ ______________ 

                                                                            年 _______  總收入 $ ______________ 

                                                                     年 _______  總收入 $ ______________ 
 

C. 與其他企業的關係 

(1) 貴公司是否與任何其他企業、組織或實體共用營業地點，或者共用電話號碼、郵政信箱、辦公室、堆
場、倉庫、設施、設備或辦公室職員？ 

 是     否 

 

若「是」，請說明：其他公司名稱：_______________________________________________ 

解釋共用設施的性質： 

 
 

(2) 在當前或以往任何時候，貴公
司是否： 
 
 

(a) 任何其他公司的子公司？                                                  是        否 

(b) 與其他一家或多家公司建立合作夥伴關係？                  是       否 

(c) 擁有任何其他公司的股份？                                               是       否 

(d) 擁有子公司？                                                                       是       否 

(3) 在當前或以往任何時候，任何其他公司是否擁有貴公司的所有權權益？                                 是        否 
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(4) 若問題 (2)(a)-(d) 及/或 (3) 均回答「是」，請詳細說明以下各項 (必要時附加額外表格)： 

        名稱                                                  地址                                                  業務類型 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

D. 直系家庭成員企業 

任何直系家庭成員是否擁有或管理另一家公司？   是     否 

若是，請詳細列明 (必要時附加額外表格)： 

       姓名                          關係                         公司                        業務類型                     擁有或管理？ 

1. 
 
2. 
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第三部分 所有權 
 

確定擁有貴公司所有權權益的全部個人或控股公司，並提供以下必要資訊 (若所有者不止一名，請針對每
名所有者附加一張單獨表格) 
 

A. 背景資料 

(1) 姓名： (2) 職務： (3) 家庭電話號碼： 

(4) 家庭地址 (街道和號碼)： 

 

市： 州： 郵編： 

 
 

(5) 性別： 男   女 (6) 民族 (勾選所有適用項)： 

 黑人                  西班牙裔美國人                  美國印第安人 

 亞太                  亞洲次大陸 

 其他  (請注明 )_________________________________ 

(7) 美國公民： 是     否 

(8) 合法的永久性居民： 是     否 

 

B. 所有權權益 

(1) 擁有年數： (2) 初始投資                  類型           美元價值  

收購公司                    現金            $  

所有權權益：            房地產        $ 

                                     設備           $  

                                    其他            $ 

(3) 擁有的權益百分比： 

(4) 與其他所有者的親屬關係： 

(5) 股票：    數目               百分比                類別               收購日期               收購方法 

 
 

(6) 所有者是否在其他公司履行管理或監督職責？   是     否 

若「是」，請說明：公司名稱：__________________________________ 職能/職位：_______________________________ 

(7) 所有者是否擁有或在任何其他關聯公司任職 (如所有權權益、共用辦公室、金融投資、設備、租賃和人才共用

等)？   是     否      

 

若「是」，請說明：公司名稱：_______________________________職能/職位：_____________________________  

業務關係性質： 

 
 

C. 弱勢地位- 注意：僅針對每名申請 DBE 資格的所有者 (即聲稱在社會和經濟方面處於弱勢的所有者) 填寫本部

分的內容 

(1) 申請 DBE 資格的所有者的個人淨資產值 (PNW) 為何？  (在本申請書末尾使用和附加個人財務報表；如果多
名所有者申請，附加更多報表) 
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(2) 是否已為弱勢所有者的權益創建任何信託？   是     否 

若是，請解釋 (必要時附加額外表格)： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第四部分 管理控制  
 

A. 確定貴公司高級職員和董事會成員 (若需要更多空間，請附加單獨表格)： 

 姓名 職位 任命日期 種族 性別 

(1) 公司高
級職員 

(a)     
(b)     
(c)     
(d)     
(e)     

(2) 董事會 (a)     
(b)     
(c)     
(d)     
(e)     

 

(3) 上述 (1) 及/或 (2) 列出的任何人是否在其他公司履行管理或監管職能？   是     否 

若「是」，請逐項說明：人員：__________________________________ 職位：______________________________  

                                                  公司：_________________________________ 職能：_______________________________ 

(4) 上述 (1) 及/或 (2) 列出的任何人是否擁有或在任何其他關聯公司任職 (如所有權權益、共用辦公室、金
融投資、設備、租賃和人才共用等)？   是     否      

 

若「是」，請逐項說明：公司名稱：_______________________________ 人員：_____________________________  

業務關係性質： 

 
 
 

B. 確定貴公司內負責管理以下領域的管理人員 (若多於兩人，請附加單獨表格)： 

 
 姓名 職位 種族 性別 

(1) 財務決策 (負責收購信貸額度、
保證金保函、用品等) 

a.    
b.    

(2) 估算和投標 a.    
b.    

(3) 談判和合同執行 a.    
b.    



第 22 頁  共 31 頁 

(4) 雇傭/解雇管理人員 a.    
b.    

(5) 現場/生產運營主管 a.    
b.    

(6) 辦公室管理 a.    
b.    

(7) 行銷/銷售 a.    
b.    

(8) 大型設備採購 a.    
b.    

(9) 授權簽署公司支票 (任何目
的) 

a.    
b.    

(10) 授權進行金融交易 a.    
b.    

 
 

(11) 上述 (1) 至 (10) 列出的任何人是否在其他公司履行管理或監管職能？   是     否 

若「是」，請逐項說明：人員：__________________________________ 職位：______________________________  

                                                  公司：_________________________________ 職能：___________________________ 

(12) 上述 (1) 至 (10) 列出的任何人是否擁有或在任何其他關聯公司任職 (如所有權權益、共用辦公室、金融
投資、設備、租賃和人才共用等)？ 

 是     否      

 

若「是」，請逐項說明：公司名稱：_______________________________ 人員：_____________________________  

業務關係性質： 

 
 
 

C. 注明貴公司以下類別的庫存 (必要時附加額外表格)： 
 

(1) 設備 

設備類型 製造商/型號 現值 自有或租用？ 
(a)    

(b)    

(c)    

 

(2) 車輛 

車輛類型 製造商/型號 現值 自有或租用？ 
(a)    

(b)    

(c)    

 

(3) 辦公室 
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街道地址 自有或租用？ 房地產或租約現值 
(a)   

(b)   

 

(4) 存儲倉庫 

街道地址 自有或租用？ 房地產或租約現值 
(a)   

(b)   

 

D. 貴公司是否依賴於任何其他公司履行管理職能或支付員工工資？   是     否 
 

若「是」，請說明： 

 
 
 
 

E. 財務資料 

(1) 銀行業務信息： 

(a) 銀行名稱：_________________________________   (b) 電話號碼：(      ) ___________________________  

(c) 銀行地址：_________________________________   城市：______________  州：_____   郵編：________ 

 

(2) 保函開具信息：如果貴公司可以開具保函，請詳細說明：   (a) 保函編號：________________________ 

(b)代理/經紀機構名稱 _________________________________   (c) 電話號碼：(      ) ____________________ 

(d) 代理/經紀機構位址：____________________________ 城市：_____________  州：_____   郵編：_______ 

(e) 保函限額：總限額  $ _______________________________    項目限額  $ _____________________ 
 

F. 確定錢借給貴公司的所有來源、數額和目的，包括擔保貸款的任何人士或公司的名稱，如果其並非列
出的所有者： 

來源名稱 來源地址 貸款擔保人姓名 原始金額 目前餘額 貸款目的 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

 

G. 列出過去兩年去向/源自貴公司及其任何所有者的所有捐贈或資產轉讓事項 (必要時附加更多表格)： 

捐贈/資產 美元價值 源自轉讓者 轉至受讓者 關係 轉讓日期 
1.      
2.      
3.      
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H. 列出貴公司任何所有者及/或員工持有的有效執照/許可證 (如承包商、工程師、建築師等)(必要時附加更多

表格)： 

執照/許可證持有者姓名 執照/許可證類型 到期日期 執照編號及狀態
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 

I. 列出貴公司在過去三年中簽署的 大合同 (若有)： 

  所有者/承包商名稱 項目名稱/地點 執行的工作類型 合同美元價值 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 

J. 列出貴公司目前正在從事的 大的工作項目： 

主要承包商名稱和項目
編號 

項目地點 工作類型 專案開始
日期 

預計完成 

日期 
合同美元

價值 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
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認證宣誓書 

每名弱勢地位所有者必須簽署並公證本表格。 

 

本申請有關的材料、虛假陳述或遺漏足以導致拒絕認證、撤銷先前的批准、啟動暫停或取消資格程序，並可能導致作出
虛假陳述的個人及/或實體受到適用的聯邦和州法律的民事懲罰和刑罰。 

 

本 人 ， _________________________( 印 刷 全 名 ) ， 宣 誓 或 申 明 ， 根 據 法 律 ， 本 人 擔 任 申 請 公 司 

__________________(公司名稱) 的  ________________________(職位)，同時已經仔細閱讀並瞭解本申請書的
所有問題，據我所知，本申請書及其附件和證明檔提交的上述所有資訊和陳述均真實、準確，所有問題的回
答均全面、完整，未省略任何重大資訊。回答包括完全準確確定和解釋指定公司的運營、能力和相關歷史以
及所有權、管理和隸屬關係所需的所有重大資訊。 
 

我承認，本申請表提交的資訊旨在誘導政府機構批准認證批准。我明白，政府機構可能採用其認為適當的方
式來判斷本申請書中陳述的準確性和真實性，我授權此類政府機構聯絡本申請書中指定的任何實體、指定公
司的擔保公司、銀行機構、信貸機構、承包商、客戶和其他認證機構，以核實所提供的資料並確定指定公司
的資格。 
 

我同意提交指定公司及其子公司的所有帳簿、記錄、檔和檔案供政府審計、檢查和審查，同意對其業務地點
和設備進行檢查，並允許採訪委託人、代理人和員工。據我所知，拒絕准許此類查詢會成為否決認證的理
由。 
 

如果授予合同或分包合同，我同意及時並直接向主承包商 (若有)、本局、接收者機構或聯邦資助機構提供如
下各項的現有、當前、完整和準確資訊：(1) 專案工作；(2) 付款；(3) 上述安排更改建議 (若有)。 
 

我同意，一旦原始申請書所含的資訊更改，我會在此更改之日起 30 日內書面通知接收者機構或統一認證計劃 

(UCP) (如所有權、地址、電話號碼等)。 

 

我承認並同意，本申請書或有關合同或分包合同的記錄中出現任何失實陳述都將會導致任何合同或分包合同
終止、否決或撤銷認證、暫停和取消資格以及根據有關虛假陳述，、欺詐或其他適用罪行的聯邦/或州法律採
取相應措施。 

 

我特此證明，我是 (圈選所有適用項)： 

 

女性  美國黑人  西班牙裔美國人 美國印第安人 

亞太裔美國人   亞洲次大陸美國人 

其他 (請注明)_____________________________ 
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我堅持，自己是該群體的成員並以該群體成員身份行事。我證明,我是尋求 DBE 認證之公司的所有者，我一直
因上述圈選群體的成員身份而在美國社會內受到種族或民族偏見或文化偏見。 

我進一步證明，我的個人淨價值沒有超過 132 萬美元，我在自由企業制度中競爭的能力已因相比其沒有社會
和經濟方面處於弱勢的相同或類似公司而減少的資本和信貸機會遭受損失。 

 
 

我宣佈，根據偽證處罰，本申請書和證明文件提及的有關個人弱勢地位的資訊完全真實、準確。 

 
 

簽名：______________________________________________  日期：_______________________ 
 

NOTARY CERTIFICATE: 
 
               
My Commission Expires     Notary Public 
       
My Commission Number 
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DBE 統一認證申請書證明檔核查清單 

為完成貴公司 DBE 認證申請，您必須附加以下適用於您和貴公司的所有檔的副本。 
 

所有申請者 

 貴公司全部所有者、高級職員、董事、員工和經理的工作經驗簡歷 (包括所有權/工作地點與相應履職的日期和履行
的職責) 

 個人財務報表 (本申請書可用的表格) 

 每名宣傳弱勢地位的所有者過去三年的個人納稅申報單 (若適用)。 包括所有報表和 W2。 

 貴公司過去三年的納稅申報單 (總收入)和所有相關報表 

 清晰顯示用於收購每名所有者的所有權的基金來源的捐贈的檔證明 (如取消支票的正面和背面) 

 貴公司簽署的貸款協定、擔保協定和保函 

 貴公司擁有/租賃的所有房地產 (包括辦公室/倉庫等)的說明和所有權/簽署租約的檔證明 

 設備和簽署的租賃協定清單 

 擁有的建築設備及/或車輛和所有權憑證/所有權證明清單 

 過去兩年所有去向/源自貴公司及/或其所有者的任何資產轉讓的文件證明 

 過去三年年終資產負債表和損益表 (或公司生命週期，如果不足三年)；新公司必須提供目前的資產負債表和損益
表。 

 所有有關執照、執照續期表、許可證和長途運輸授權表 

 DBE 和 SBA 8(a) 或 SDB 認證、否決及/或否定認證資格 (若適用) 

 銀行授權簽署卡 

 支付給貴公司全部所有者、高級職員、董事、員工和經理的工資 (或其他報酬) 報表 

 任何宣稱弱勢地位的所有者持有的信託協議 (若有)。 

 目前的工資名單 

 責任保險和工人報酬保險證明 (若適用)。 
 

合作或合資 

 合作或合資協議原件和任何修訂檔 
 

股份公司或有限責任公司 

 州政府存檔的正式公司證書 (州官員簽名) 及公司章程。 

 所有公司股票憑證和貴公司股票轉讓總帳簿的正反兩面 

 股東協議 

 所有股東和董事會會議紀要 

 公司內部章程和任何修訂條款 

 企業銀行決議和銀行簽名卡 

 正式組織結構證書和運營協定以及任何修訂檔 (適用於有限責任公司) 
 

貨運公司 

 
 公司所有權文件證明 
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 貴公司擁有或經營的每輛貨車的保險協議 

 貴公司擁有或經營的每輛貨車的所有權憑證和登記證 

 貴公司擁有或經營的每輛貨車的美國運輸部編號列表 

 

正規經銷商 

 倉庫所有權或租賃證明 

 經營的產品線名單 

 擁有及/或租賃的配送設備清單 

 

備註：貴公司正在申請的特定州 UCP 可以要求您隨同申請書提供更多必要檔。聯絡貴公司正在申請的認證機
構，以瞭解是否需要提供更多檔。 
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監管服務 

奧克拉荷馬州運輸部 

填寫此份適用於以下各項的表格：(1) 每名社會弱勢所有者，(2) 合計權益份額總計達到  51% 或更多的每名社會弱勢的受限和普通合夥人，或 (3) 擁有 51% 

或更多投票權股票的每名社會弱勢股東。 

姓名    業務電話 (        ) 

居住電話 住宅電話 (        ) 

城市、州和郵編 

申請者的公司名稱 

個人財務報表 截至 ____________________________, 20____ 

資產 (省略美分) 負債 (省略美分)

留存現金和銀行存款 $ _______________  應付帳款 $ _______________

 儲蓄帳戶 $ _______________ 
 銀行及其他應付票據 

           (第一部分所述) 
$ _______________

 IRA 或其他退休帳戶 $ _______________  分期付款帳戶 (自動) $ _______________

 應收賬款及應收票據  $ _______________  分期付款帳戶 (其他) $ _______________

 人壽保險 – 僅退保現金價值 

       (完成第七部分)  
$ _______________  人壽保險貸款 $ _______________

 股票和債券 

        (第二部分所述) 
$ _______________ 

 房地產按揭貸款 

       (第三部分所述) 
$ _______________

 房地產 

       (第三部分所述) 
$ _______________ 

 欠稅 

       (第五部分所述) 
$ _______________

 汽車 - 現值 $ _______________ 
 其他負債 

       (第六部分所述) 
$ _______________

 其他個人財產 

       (第四部分所述) 
$ _______________ 

 
     

總負債  
$ _______________  其他資產 

       (第四部分所述) 
$ _______________ 

總資產 $ _______________ 淨值 (總資產減去總負債) $ _______________

收入來源 或然負債 

 薪酬 $ _______________  作為背書人或合作者 $ _______________

 淨投資收入 $ _______________  法律索償及判決 $ _______________

 房地產收入 $ _______________  聯邦所得稅的規定 $ _______________

 其他收入 $ _______________  其他特別債務 $ _______________

第一部分 銀行和其他應付票據  (必要時使用附件。每份附件必須確認用作本報表的組成部分並簽名。) 
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票據持有者名稱和位址 
原始 

餘額 
當前 

餘額 
付款 

金額 
頻率 

(每月等) 
如何擔保或背書 

抵押品類型 

      

      

     
   

     

第二部分 股票和債券 (必要時使用附件。每份附件必須確認用作本報表的組成部分並簽名。) 

股票數量 證券名稱 成本 市值 交易日期 總價值

      

      

      

第三部分 房地產 (分別列出每塊地。必要時使用附件。 
                                   每份附件必須確認用作本報表的組成部分並簽名。) 

 物業 A 物業 C 物業 C

物業類型    

地址    

購買日期    

現值    

原始成本     

按揭貸款餘額    

第四部分 其他個人財產和其他資產。(詳細說明，如果任何財產或資產被用作抵押品，則闡明留置權持有人名稱和地址、  
                                                                          留置權金額、付款條款，如果拖欠，則說明犯罪行為。) 

 
 

第五部分 欠稅 (詳細說明稅收留置權類型、支付物件、到期日期、數額以及財產 (若有)) 

 
 

第六部分 其他負債 (詳細說明。) 

 
 

第七部分 持有的人壽保險 (提供票面金額和現金退保價值 - 保險公司和受益人名稱。) 

 
 

我授權奧克拉荷馬州運輸部核實報表的準確性，以確定我是否符合參加奧克拉荷馬州運輸部 DBE 計劃的經濟弱勢標準。我證明，據我所
知，所提供的資訊真實、準確、完整。 
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簽名： 職位： SSN: 日期： 

State of: 
 
County of: 
 
On _____ day of ______________________________ , 20 _____, before me appeared _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                          (所有者姓名)                              

To me personally known, and who, being duly sworn, did execute the foregoing document and did so as his or her free act and deed. 
 
NOTARY PUBLIC ________________________________________________________ 
 
COMMISSION EXPIRES ___________________________________________________   SEAL (If Required) 
 
COMMISSION NUMBER ___________________________________________________

 



utcc004
Text Box
(DBE "Uniform Certification Application": Vietnamese)
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CHƯƠNG TRI ̀NH CHỨNG NHÂ ̣N HỢP NHÂ ́T CỦA TIÊ ̉U BANG OKLAHOMA (OUCP) 
 
 
 
Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp Kính Mến: 
 
Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc tham gia Chương Trình Chứng Nhận Hợp Nhất của Tiểu Bang 
Oklahoma (OUCP) cho Doanh Nghiệp Kinh Doanh Ở Vị Thế Bất Lợi (DBE).  Theo ủy nhiệm của Bộ 
Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ (DOT Hoa Kỳ) trong Chương Trình DBE, Bộ Luật Các Quy Định của 
Liên Bang (CFR) 49, Phần 26, tất cả những người tiếp nhận hỗ trợ tài chính liên bang của DOT Hoa 
Kỳ phải tham gia vào UCP toàn tiểu bang.  UCP là quy trình chứng nhận “Trọn Gói” mà sẽ loại bỏ 
yêu cầu có được chứng nhận từ nhiều cơ quan của các công ty DBE trong tiểu bang là những người 
tiếp nhận hoặc người được trợ cấp DOT Hoa Kỳ. 
 
UCP của Tiểu Bang Oklahoma có trách nhiệm chứng nhận cho các công ty và soạn và duy trì cơ sở dữ 
liệu về các DBE được chứng nhận dành cho người tiếp nhận DOT Hoa Kỳ, theo CFR 49 Phần 26.  Sở 
Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma (Oklahoma Department of Transportation (ODOT)) là cơ 
quan chứng nhận về OUCP và sẽ xử lý tất cả các đơn xin và duy trì cơ sở dữ liệu về các công ty DBE 
được chứng nhận dành cho tiểu bang Oklahoma. 
 
Vui lòng hoàn tất đơn xin đính kèm nếu quý vị muốn được xem xét về chứng nhận DBE và doanh 
nghiệp của quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận sau đây.  Quý vị có thể gửi lại đơn xin đã hoàn 
thành đến: 
 

 
Civil Rights Division, External Programs 
Oklahoma Department of Transportation 

200 N.E. 21st Street, Room 1-C-5 
Oklahoma City, Oklahoma  73105 

(405) 521-6046 
1-800-788-4539 
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HƯỚNG DẪN 
 
Vui lòng hoàn thành tất cả các phần trong đơn, điền “Không Áp Dụng” bên cạnh mục không áp dụng.  Đính 
kèm tất cả các bản sao tài liệu được yêu cầu trong đơn, cũng như Bản Khai Chứng Nhận Có Tuyên Thệ và 
Báo Cáo Tài Sản Cá Nhân đã công chứng.  Có thể cần tài liệu bổ sung nếu được xem là cần thiết để ra quyết 
định chứng nhận.  Các đơn chưa hoàn thành sẽ không được xử lý cho đến khi nộp hết các tài liệu cần thiết.  
Quý vị nên giữ lại bản sao của tất cả các tài liệu đã nộp để lưu hồ sơ. 
 
Nhớ rằng:  Theo CFR 49 Phần 26, quý vị không cần phải nộp đơn tại nhiều cơ quan để được chứng 
nhận DBE nữa.  Nếu công ty của quý vị đáp ứng các tiêu chí chứng nhận, công ty sẽ được nhập vào 
Danh Bạ DBE được tất cả những người tiếp nhận và người được trợ cấp DOT Hoa Kỳ tại Tiểu Bang 
Oklahoma sử dụng.  Chỉ các công ty hiện đã được chứng nhận là các DBE đủ điều kiện mới có thể 
tham gia chương trình DBE của người tiếp nhận và người được trợ cấp DOT Hoa Kỳ của Tiểu Bang 
Oklahoma. 
 
Đối Với Các Công Ty Ngoài Tiểu Bang:  UCP của tiểu bang Oklahoma sẽ không xử lý đơn xin chứng nhận 
DBE mới từ công ty có địa điểm kinh doanh chính tại tiểu bang khác trừ khi công ty đó đã được chứng nhận 
tại tiểu bang đó.  Nếu công ty của quý vị nằm bên ngoài tiểu bang Oklahoma và hiện đã được chứng nhận là 
DBE theo CFR 49 Phần 26 tại tiểu bang nhà của quý vị, vui lòng chuyển túi chứng nhận đã hoàn thành của 
quý vị, kèm theo bản sao thư chứng nhận cho Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma. 
 
ODOT sẽ đánh giá thông tin chứa trong đơn, cùng các dữ kiện tìm hiểu được trong khi xem xét tại chỗ để 
quyết định liệu công ty của quý vị có đạt các tiêu chí về tính đủ điều kiện để đạt tiêu chuẩn là DBE hay 
không. 
 
Quý vị sẽ nhận được thư thông báo về quyết định.  Nếu đơn xin được phê duyệt và quý vị được chứng nhận 
là DBE, doanh nghiệp của quý vị sẽ được thêm vào danh bạ các DBE được chứng nhận của OUCP.  Danh bạ 
này còn mô tả ngắn gọn dạng công việc thực hiện theo chương trình mà quý vị được chứng nhận.  Có thể tìm 
thấy danh bạ các DBE được chứng nhận trên trang web ODOT tại http://www.okladot.state.ok.us. 
 
Từ Chối/Quy Trình Kháng Cáo:  Nếu quý vị bị từ chối chứng nhận, quý vị có thể gửi văn bản yêu cầu xem 
xét lại đơn xin của quý vị trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thư từ chối.  Khi một công ty bị từ chối 
chứng nhận, quý vị không thể nộp lại đơn xin chứng nhận trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi công ty 
đó nhận được thư từ chối. 
 
Quý vị cũng có thể kháng cáo việc từ chối chứng nhận với Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ trong vòng 90 
ngày từ ngày quý vị nhận được thông báo từ chối chứng nhận.  Quý vị cần gửi thư từ tới địa chỉ sau: 
 
 

U.S. Department of Transportation 
Office of Civil Rights 

400 Seventh Street, SW, Room 2401 
Washington, DC  20590 
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PHỤ LỤC A 
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 

 
Quan hệ công ty con - có cùng nghĩa với thuật ngữ này trong các quy định của Ban Quản Lý Doanh Nghiệp 
Nhỏ (SBA), CFR 13 Phần 121.  Các doanh nghiệp là công ty con của nhau khi một doanh nghiệp kiểm soát 
hoặc có quyền kiểm soát doanh nghiệp khác trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc tồn tại lợi ích đồng nhất giữa hoặc 
trong số các bên mà có thể xác định quan hệ công ty con đó.  Khi xác định liệu có tồn tại quan hệ công ty 
con hay không, cần xem xét tất cả các yếu tố phù hợp, bao gồm cả quyền sở hữu chung, quyền quản lý 
chung, và các mối quan hệ theo hợp đồng.  Các công ty con phải cùng được xem xét khi quyết định liệu một 
doanh nghiệp có đáp ứng tiêu chí quy mô doanh nghiệp nhỏ và vốn pháp định của các công ty khi tham gia 
chương trình DBE hay không.  Quan hệ công ty con cũng có thể gây ảnh hưởng đến các vấn đề về quản lý, 
quyền sở hữu, và kiểm soát. 
 
Tính tuân thủ – có nghĩa là người tiếp nhận đã thực hiện đúng các yêu cầu của phần này. 
 
Hợp đồng – có nghĩa là mối quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý bắt buộc người bán phải cung cấp trang bị 
hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các dịch vụ xây dựng và chuyên gia) và người mua trả cho 
các dịch vụ đó. 
 
Nhà thầu – có nghĩa là người tham gia vào dự án về đường bộ, trung chuyển, hoặc hàng không do DOT hỗ 
trợ thông qua một hợp đồng hoặc hợp đồng phụ (ở bất kỳ bậc nào). 
 
Doanh Nghiệp Kinh Doanh Gặp Bất Lợi hay DBE – có nghĩa là một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ vì lợi 
nhuận mà tối thiểu 51 phần trăm vốn thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cá nhân gặp bất lợi về cả mặt xã hội 
lẫn kinh tế hoặc, trong trường hợp công ty cổ phần, 51 phần trăm cổ phần thuộc sở hữu của một hoặc nhiều 
cá nhân như vậy và việc quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty chịu sự kiểm soát của một 
hoặc nhiều cá nhân gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế nắm quyền sở hữu. 
 
Nỗ lực thiện chí – có nghĩa là nỗ lực nhằm đạt mục tiêu DBE hoặc yêu cầu khác mà có thể được mong đợi 
hợp lý để hoàn thành yêu cầu của chương trình, dựa theo quy mô, cường độ, và tính phù hợp với mục tiêu. 
 
Thành viên gia đình trực hê – có nghĩa là bố, mẹ, chồng, vợ, con trai, con gái, anh/em trai, chị/em gái, ông, 
bà, cháu trai, cháu gái, mẹ vợ/chồng, hoặc bố vợ/chồng. 
 
Bộ Tộc Da Đỏ – có nghĩa là bất kỳ bộ tộc, bầy người, dân tộc Da Đỏ, hoặc nhóm hoặc cộng đồng Người Da 
Đỏ có tổ chức nào, gồm cả bất kỳ ANC nào, được công nhận là đủ điều kiện tham gia các chương trình và 
dịch vụ đặc biệt do Hoa Kỳ cung cấp cho Người Da Đỏ bởi tình trạng là Người Da Đỏ của họ, hoặc được 
Tiểu Bang nơi bộ tộc, bầy người, dân tộc, nhóm hoặc cộng đồng đó cư trú công nhận như vậy. 
 
Liên Doanh – có nghĩa là hiệp hội gồm một công ty DBE và một hoặc nhiều công ty khác hoạt động một 
doanh nghiệp kinh doanh vì lợi nhuận, mà các bên cùng góp tài sản, vốn, nỗ lực, kỹ năng và kiến thức vào 
doanh nghiệp đó, và trong đó DBE chịu trách nhiệm về một phần công việc hợp đồng đã xác định, tách biệt 
và rõ ràng và có phần góp vốn, quyền kiểm soát, quyền quản lý, rủi ro, và lợi nhuận của liên doanh tương 
xứng với lợi ích theo quyền sở hữu của mình. 
 
Người Hawaii Bản Địa – có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào có tổ tiên là người bản địa, trước năm 1778, thuộc 
khu vực mà bây giờ tạo thành Tiểu Bang Hawaii. 
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Giá Trị Tài Sản Thuần của Cá Nhân – có nghĩa là giá trị tài sản thuần của một cá nhân còn lại sau khi khấu 
trừ tất cả các khoản nợ.  Giá trị tài sản thuần của cá nhân không bao gồm:  Lợi ích theo quyền sở hữu của cá 
nhân đó trong một công ty ứng viên hoặc tham gia DBE, hoặc vốn cổ phần của cá nhân đó tại nơi cư trú 
chính của mình.  Giá trị tài sản thuần của một cá nhân chỉ bao gồm phần tài sản của cá nhân đó được nắm 
giữ chung hoặc tài sản chung với vợ/chồng của cá nhân đó. 
 
Phân loại công nghiệp chính – có nghĩa là chỉ định của Hệ Thống Phân Loại Công Nghiệp Bắc Mỹ (NAICS) 
mà mô tả rõ nhất việc kinh doanh chính của một công ty. 
 
Địa điểm kinh doanh chính – có nghĩa là địa điểm kinh doanh nơi các cá nhân quản lý hoạt động hàng ngày 
của công ty dành nhiều thời gian làm việc nhất và nơi lưu giữ hồ sơ kinh doanh của ban quản lý cấp cao 
nhất.  Nếu các văn phòng chỉ đạo việc quản lý và lưu giữ hồ sơ kinh doanh nằm ở các địa điểm khác nhau, 
người tiếp nhận sẽ quyết định địa điểm kinh doanh chính vì các mục đích của chương trình DBE. 
 
Ý thức về chủng tộc – biện pháp hoặc chương trình tập trung cụ thể vào việc chỉ hỗ trợ các DBE, gồm cả các 
DBE do phụ nữ sở hữu. 
 
Trung lập về chủng tộc – biện pháp hoặc chương trình được, hoặc có thể, được sử dụng để hỗ trợ tất cả các 
doanh nghiệp nhỏ.  Vì mục đích của phần này, trung lập về chủng tộc bao gồm cả trung lập về giới. 
 
Người tiếp nhận – có nghĩa là bất kỳ thực thể, công hay tư nào, mà thuộc phạm vi hỗ trợ tài chính DOT, dù 
trực tiếp hay thông qua một người tiếp nhận khác, thông qua các chương trình của FAA, FHWA, hoặc FTA, 
hoặc người đã nộp đơn xin hỗ trợ đó. 
 
Công ty được chứng nhận SBA – có nghĩa là các công ty mà có chứng nhận hiện hành, có hiệu lực của SBA 
hoặc được SBA công nhận theo các chương trình 8(a) BD hoặc DBD. 
 
Doanh Nghiệp Kinh Doanh Nho – có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, đối với các công ty đang muốn 
tham gia vào các hợp đồng được DOT hỗ trợ với tư cách là DBE, như định nghĩa theo phần 3 Đạo Luật về 
Doanh Nghiệp Nhỏ và các quy định của SBA thực hiện điều đó (CFR 13 Phần 121) mà cũng không vượt quá 
vốn trên tổng thu trung bình hàng năm được nêu trong CFR 49 Phần 26.65(b). 
 
Cá Nhân Gặp Bất Lợi về Mặt Xã Hội và Kinh Tế –  có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào là công dân (hoặc cư dân 
thường trú được thừa nhận hợp pháp) Hoa Kỳ và là cá nhân mà người tiếp nhận cho là gặp bất lợi về mặt xã 
hội và kinh tế tùy theo từng trường hợp; bất kỳ cá nhân nào trong các nhóm sau, mà thành viên của nhóm đó 
được giả định là gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế có thể bác bỏ:  Người Mỹ Da Đen, Người Mỹ Gốc 
Hispanic; Người Mỹ Bản Địa, Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, Người Mỹ Gốc Tiểu Lục Địa Châu 
Á, Phụ Nữ, và bất kỳ nhóm bổ sung nào có thành viên được SBA chỉ định là gặp bất lợi về mặt xã hội và 
kinh tế, tại thời điểm chỉ định của SBA có hiệu lực. 
 
Doanh nghiệp do các bộ tộc sở hữu – có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào có ít nhất 51 phần trăm vốn do 
một bộ tộc Da Đỏ sở hữu theo định nghĩa trong phần này. 
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Ngành Nghề Kinh Doanh: Đánh dấu loại hình công việc mà doanh nghiệp của quý vị thực hiện.  Trong trường hợp loại hình công 
việc của doanh nghiệp quý vị không được nêu, hãy nêu dịch vụ được cung cấp. 

 
Dịch Vụ Xây Dựng 
 
200 San Đất và Thoát Nước 
    Phát quang và xới đất 
    Đào đắp 
    Phân Loại Máy Móc 
    Thu hồi tầng đất mặt 
    Khác      
 
200 Kiểm Soát Xói Mòn và Trầm Tích 
    Kiểm Soát Trầm Tích Tạm Thời 
     Thoát Nước Ở Taluy 
     Thanh Chắn Kiện Hàng 
     Rào và Đê Chắn Bùn 
     Thiết Bị Lọc 
     Bể Kiểm Soát 
    Bảo Vệ Ống Lót Mương Rãnh 
    Trồng cỏ và tỉa cành 
    Gieo hạt 
    Phủ rễ 
    Bón phân 
    Gặt 
    Tưới tiêu 
 
300 Đất nền 
    Nền Cốt Liệu 
    Nền dưới 
    Mặt nền được xử lý vôi 
    Cán và rắc 
    Xử lý nền và bề mặt hiện tại 
    Mặt nền được biến đổi bằng bụi tro 
    Nền tiết kiệm bê tông 
    Nền bitum 
    Khác      
 
400 Các bề mặt 
    Mặt đường bê tông rải nhựa đường 
    Mặt đường bê tông xi măng Portland 
    Mặt đường cán nguội 
    Phục hồi mối nối bê tông 
    Lớp phủ mặt đường đầm nện cho xe cộ đi lại 
    Xử lý bề mặt bitum 
    Lớp kiên kết 
    Lớp nền 
    Vạch đường gây xốc 
    Mài kim cương 
    Khác      
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500 Kết cấu 
    Sàn cầu 
    Cống bê tông 
    Hệ thống giữ đất và tường cách âm 
    Cọc đóng (móng) 
    Xử lý chống thấm nước 
    Nền cọc khoan 
    Sửa chữa bê tông 
    Sơn 
    Kết cấu gỗ 
    Giằng cốt thép 
    Khác      
 
600 Công trình phụ 
    Đổ đá 
    Sọt đựng đất đá 
    Vỉa đường và rãnh, lề đường, đường cho xe ô tô, v.v... 
    Hố ga, cửa hoặc giếng tháo nước, và hộp nối 
    Loại bỏ các cấu trúc và vật cản 
    Thanh ray dạng ống 
    Lan can 
    Hàng rào 
    Đài tưởng niệm 
    Rào chắn bê tông giữa đường 
    Ống có cạnh 
    Khác      
 
642    Đóng cọc xây dựng thầu khoán 
 
700    Nhà Cung Cấp Vật Liệu –  liệt kê dưới đây * 
           
           
 
800 Kiểm Soát Giao Thông 
    Đèn, tín hiệu, và biển báo – điện 
    Tín hiệu – không dùng điện 
    Người vạch 
    Vạch Giao Thông (Sơn) 
    Vạch Giao Thông (Nhựa) 
    Dấu Mặt Đường Khu Xây Dựng 
    Biển Báo Xây Dựng và Kiểm Soát Giao Thông 
    Khác      
 
 Nhà Cung Cấp – liệt kê dưới đây * 
           
 
 Vận chuyển bằng xe tải – liệt kê dưới đây 
           
 
 Các dịch vụ khác, không được liệt kê * 
           
           
           
 
*Xem Ngành Nghề Kinh Doanh ở Trang 4 

Ngành Nghề Kinh Doanh ở Trang 2 
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 Dịch Vụ Chuyên Môn 
 
 Kỹ Thuật 
    Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng 
    Kỹ Thuật Điện 
    Địa Kỹ Thuật 
    Kỹ Thuật Môi Trường 
    Khác      
 
 Kiến Trúc 
    Kiến Trúc Phong Cảnh 
    Kỹ Thuật Kiến Trúc 
 
 Kế Toán 
    Kế Toán 
 
 Dải Đất Lề Đường 
    Mua Lại 
    Thẩm Định 
    Di Dời 
    Tiện Ích 
    Kỹ Thuật 
 
 Các Dịch Vụ Chuyên Môn Khác – liệt kê dưới đây 
           
           
           
           
 
Dưới đây là khu vực địa lý mà công ty quý vị muốn làm việc ở đó 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngành Nghề Kinh Doanh ở Trang 3 
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Cơ Sở Vật Chất Phải Được Bộ Phận Vật Liệu ODOT Phê Duyệt hoặc Chứng Nhận Trước Khi Cung Cấp 
Vật Liệu trong Các Dự Án ODOT 

 
 
 
 

Nhà Sản Xuất Cốt Thép 
Nhà Sản Xuất Thép Kết Cấu 
Nhà Sản Xuất/Phủ Epoxy Cốt Thép 
Nhà Chế Tạo Cấu Trúc Biển Báo Bằng Nhôm 
Nhà Cung Cấp Ống & Hộp Bê Tông Đúc Sẵn 
Nhà Cung Cấp Kết Cấu Bê Tông Đúc Sẵn 
Nhà Cung Cấp Dầm Bê Tông Đúc Sẵn/Dự Ứng Lực 
Nhà Sản Xuất Ống Kim Loại Lượn Sóng Mạ Kẽm 
Nhà Sản Xuất Ống Nhựa (Polythene) Thoát Nước 
Nhà Máy Xi Măng Thủy Lực 
Nhà Cung Cấp Bụi Tro 
Nhà Cung Cấp Xỉ Hạt Lò Hơi Trên Mặt Đất 
Mỏ Khai Thác Cốt Liệu Thô 
Nhà Cung Cấp Mỏ Cát/Cốt Liệu Nhỏ 
Lớp Kết Dính Bê Tông Nhựa 
 
 

Cơ Sở Vật Chất Phải Được Văn Phòng Cư Trú Phê Duyệt hoặc Chứng Nhận Trước Khi Cung Cấp Vật 
Liệu trong 

Các Dự Án ODOT 
 

Nhà Cung Cấp Bê Tông Trộn Sẵn 
Nhà Cung Cấp Bê Tông Nhựa 
 
 

Danh Mục Thi Công Phải Được Bộ Phận Vật Liệu Phê Duyệt hoặc Chứng Nhận Trước Khi 
Thực Hiện Công Việc trong Các Dự Án ODOT 

 
 

Tất Cả Các Máy Hàn Tại Chỗ 
Các Phòng Thí Nghiệm Kiểm Tra Tư Nhân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngành Nghề Kinh Doanh ở Trang 4 
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CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH GẶP BẤT LỢI 
C.F.R. 49 PHẦN 26 

 

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN HỢP NHẤT 

 
 

LLỘ Ộ TTRÌNH CHO RÌNH CHO NNGƯỜI GƯỜI NNỘP ỘP ĐĐƠƠNN  
  

 Tôi có nên nộp đơn không? 
o Công ty của quý vị có do (các) cá nhân gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế sở hữu ít nhất 

51% vốn, đồng thời kiểm soát công ty không? 
o Chủ sở hữu gặp bất lợi có phải là công dân Hoa Kỳ hoặc được thừa nhận là cư dân thường 

trú hợp pháp của Hoa Kỳ không? 
o Công ty của quý vị có phải là doanh nghiệp nhỏ và đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô của Ban 

Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) và có tổng thu hàng năm không vượt quá $20,41 triệu 
không? 

o Công ty của quý vị có tổ chức như một doanh nghiệp vì lợi nhuận không? 
 

 Nếu quý vị trả lời “Có” với tất cả các câu hỏi trên, quý vị có thể đủ điều kiện tham 
gia chương trình DBE DOT Hoa Kỳ. 

 
 Có cách nộp đơn xin nào dễ dàng hơn không? 

Nếu hiện tại quý vị đã được SBA chứng nhận là một công ty 8(a) và/hoặc SDB, quý vị có thể đủ 
điều kiện tham gia quá trình nộp đơn xin chứng nhận được hợp lý hóa.  Theo quy trình này, cơ 
quan chứng nhận mà quý vị nộp đơn tới sẽ nhận gói đơn xin SBA hiện tại của quý vị thay vì yêu 
cầu quý vị điền và nộp mẫu này.  LƯU Ý:  Quý vị vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về chương 
trình DBE, gồm cả việc tiến hành xem xét tại chỗ. 

 
        Hãy chắc chắn đính kèm tất cả các tài liệu cần thiết được nêu trong Danh Sách Kiểm Tra  
           Tài Liệu ở cuối mẫu này theo đơn xin đã hoàn thành của quý vị. 
 
        Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 

o DOT Hoa Kỳ  – http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index.html(trang này cung cấp các liên 
kết hữu ích đến các quy tắc và quy định điều chỉnh chương trình DBE, các câu hỏi và trả lời, và 
thông tin phù hợp khác) 

o SBA – http://www.ntis.gov/naics (cung cấp danh sách các bộ luật NAICS) và 
http://www.sba.gov/size/indextableofsize.html (cung cấp danh sách các bộ luật SIC) 

o CFR 49 Phần 26 (các quy tắc và quy định điều chỉnh chương trình DBE) 

 
 
 
 
 
Theo Phần 26.107 CFR 49 Phần 26, ngày 2 tháng 2 năm 1999, nếu vào bất kỳ thời điểm nào, Sở hoặc người tiếp 
nhận có lý do để tin rằng bất kỳ người nào hoặc công ty nào đã chủ tâm và cố ý cung cấp thông tin không chính 
xác hoặc đã giả mạo báo cáo, Sở có thể tiến hành việc tố tụng đình chỉ hoặc ngăn cấm đối với người hoặc công ty 
đó theo CFR 49 Phần 29, tiến hành hành động bắt buộc theo CFR 49 Phần 31, Các Biện Pháp Khắc Phục Gian 
Lận và Dân Sự trong Chương Trình, và/hoặc trình bày vấn đề với Bộ Tư Pháp để truy tố hình sự theo 18 Bộ Luật 
Hoa Kỳ (U.S.C.) 1001, nghiêm cấm giả mạo báo cáo trong các chương trình của Liên Bang. 
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Phần 1: THÔNG TIN CHỨNG NHẬN 

 

A. Các Chứng Nhận Trước/Khác 
Công ty của quý vị hiện tại có 
được chứng nhận về bất kỳ 
chương trình nào sau đây không?  
(Nếu Có, hãy đánh dấu vào (các) ô 
phù hợp) 

 

 DBE  Tên cơ quan chứng nhận: 
 
UCP tiểu bang của công ty quý vị đã tiến hành đến thăm tại cơ sở 
chưa?   
 
Rồi, ngày ___/___/___  Tiểu Bang: ___________   Chưa 

 8(a)  

SDB 
 

B. Đơn Xin và Đặc Quyền Trước/Khác 
Công ty của quý vị (dưới bất kỳ tên nào) hoặc bất kỳ chủ sở hữu nào, Hội Đồng Quản Trị, viên chức hoặc cán bộ 
quản lý, đã bao giờ rút đơn xin tham gia bất kỳ chương trình nào nêu trên hay chưa, hoặc đã bao giờ bị bất kỳ cơ 
quan tiểu bang hoặc địa phương, hoặc thực thể Liên Bang nào từ chối chứng nhận, bác bỏ chứng nhận, hoặc tước 
hoặc đình chỉ, hoặc theo cách khác từ chối đặc quyền đấu thấu chưa? 
      Rồi, ngày ___/___/___    Chưa      

Nếu Rồi, hãy xác định Tiểu Bang và tên cơ quan tiểu bang, địa phương, hoặc Liên Bang và giải thích tính chất 
hành động: 

 
 
 
 

 

Phần 2: THÔNG TIN CHUNG 
 

A. Thông Tin Liên Hê ̣ 
(1) Người Liên Hệ và Chức Danh: 
 

(2) Tên hợp pháp của công ty:  

(3) Số Điện Thoại: (4) Số Điện Thoại Khác: (5) Số Fax: 
(6) Email: (7) Trang Web ((nếu có):  
(8) Địa chỉ của công ty (Số Hòm Thư): Thành Phố: Hạt: Tiểu Bang: Zip: 

 
 

(9) Địa chỉ gửi thư của công ty (nếu khác): Thành Phố: Hạt: Tiểu Bang: Zip: 
 
 

 

B. Hồ Sơ Doanh Nghiệp 
(1) Mô tả các hoạt động chính của công ty quý vị: 
 
 
 

(2) Mã Thuế Liên Bang (nếu có): 

 
(3) Công ty này được thành lập vào ngày 
____/____/____         

 
(4) Tôi/Chúng tôi đã sở hữu công ty này từ: 
____/____/____ 

(5) Phương thức có được doanh nghiệp (đánh dấu tất cả các câu đúng):  
     Bắt đầu doanh nghiệp mới        Mua doanh nghiệp hiện có         Kế thừa việc kinh doanh                               

 Nhượng quyền bảo đảm      Sáp nhập hay hợp nhất   Khác (giải thích) _____________________________
 

(6) Có phải công ty của quý vị kinh doanh 
“vì lợi nhuận” hay không?   Có   Không 

 DỪNG LẠI!  Nếu công ty của quý vị KHÔNG kinh doanh “vì 
lợi nhuận”, quý vị KHÔNG đạt tiêu chuẩn tham gia chương trình 
này và KHÔNG cần điền vào đơn này. 



Trang 12 / 21  

(7) Loại công ty (đánh dấu tất cả các câu đúng):   
 Doanh Nghiệp Cá Thể 
 Hợp Doanh 
 Công Ty Cổ Phần 
 Hợp Doanh Trách Nhiệm Hữu Hạn 
 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
 Liên Doanh 
 Khác, Mô Tả:  ________________________________________________ 

(8) Công ty của quý vị đã bao giờ tồn tại dưới quyền sở hữu, loại quyền sở hữu, hoặc tên khác hay chưa? 
      Rồi   Chưa 
     Nếu Rồi, hãy giải thích: 
 
(9) Số nhân viên: Toàn thời gian __________     Bán thời gian __________      Tổng cộng __________ 
(10) Nêu tổng thu của công ty trong 3 năm qua:   Năm _______ Tổng thu $ ______________ 
                                                                                       Năm _______ Tổng thu $ ______________ 
                                                                               Năm _______ Tổng thu $ ______________ 
 

C. Quan Hệ với Các Doanh Nghiệp Khác 
(1) Công ty của quý vị có cùng nằm tại bất kỳ địa điểm kinh doanh nào của công ty, hoặc dùng chung số điện thoại, 
Hòm Thư, không gian văn phòng, sân, nhà kho, cơ sở vật chất, thiết bị, hoặc nhân viên văn phòng, với bất kỳ doanh 
nghiệp, tổ chức, hay thực thể nào khác hay không? 
 Có   Không 
Nếu Có, hãy xác định:  Tên Công Ty Khác: _______________________________________________ 
Giải thích tính chất của các cơ sở vật chất dùng chung: 
 
(2) Hiện tại, hoặc vào bất kỳ thời 
điểm nào trong quá khứ, công ty 
của quý vị: 
 
 

(a) có từng là công ty con của bất kỳ công ty nào khác không? 
 Có   Không 
(b) có bao gồm mối quan hệ hợp tác trong đó một hoặc nhiều đối tác là các 
công ty khác hay không? 
 Có   Không 
(c) có sở hữu bất kỳ phần trăm nào của bất kỳ công ty nào khác hay không?     
 Có   Không 
(d) có bất kỳ công ty con nào không?                                                              
 Có   Không 

(3) Hiện tại, hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, có bất kỳ công ty nào khác có lợi ích theo quyền sở hữu 
ở công ty của quý vị hay không?        Có   Không 
(4) Nếu quý vị trả lời “Có” với bất kỳ câu hỏi nào trong phần (2)(a)-(d) và/hoặc (3), hãy xác định các điều sau đây 
đối với mỗi câu hỏi (đính kèm thêm các tờ, nếu cần): 
      Tên                                                  Địa Chỉ                                                  Loại Doanh Nghiệp 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

D. Các Doanh Nghiệp Thành Viên Gia Đình Trực Hệ 
Có bất kỳ ai trong số thành viên gia đình trực hệ của quý vị sở hữu hoặc quản lý một công ty khác không?              
 Có   Không 

Nếu Có, hãy liệt kê (đính kèm thêm các tờ, nếu cần): 
     Tên                        Mối Quan Hệ           Công Ty                 Loại Doanh Nghiệp                  Sở Hữu hay Quản Lý? 
1. 
 
2. 
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Phần 3: QUYỀN SỞ HỮU 
 

Xác định tất cả các cá nhân hoặc công ty mẹ có bất kỳ lợi ích theo quyền sở hữu nào trong công ty quý vị, cung 
cấp thông tin được yêu cầu dưới đây  (Nếu có nhiều chủ sở hữu, hãy đính kèm các tờ riêng biệt đối với mỗi chủ sở hữu bổ 
sung): 
 

A. Thông Tin Cơ Sở 
(1) Tên:  (2) Chức Danh: (3) Số Điện Thoại Nhà: 
(4) Địa Chỉ Nhà (đường và số nhà): 

 
Thành Phố:  Tiểu Bang:  Zip: 

 
 

(5) Giới tính:  Nam   Nữ (6) Thuộc dân tộc (Đánh dấu tất cả các câu đúng):  
 Da Đen         Gốc Hispanic          Người Mỹ Bản Địa 
 Gốc Châu Á Thái Bình Dương        Gốc Tiểu Lục Địa Châu Á 
 Khác (nêu rõ) _________________________________ 

(7) Công Dân Hoa Kỳ:   Đúng   Không 
đúng 
(8) Được Thừa Nhận là Cư Dân Thường Trú 
Hợp Pháp:       Đúng     Không đúng 
 

B. Lợi Ích theo Quyền Sở Hữu 
(1) Số năm làm chủ sở hữu: (2) Vốn đầu tư ban đầu vào    Loại       Giá Trị tính theo Đô la 

có được quyền sở hữu       Tiền Mặt            $  
lợi ích trong công ty:         Bất Động Sản    $ 
                                           Thiết Bị             $  
                                           Khác                  $

(3) Phần trăm sở hữu: 
(4) Quan hệ gia đình với các chủ sở hữu khác: 

(5) Phần Chia Cổ Phiếu:       Số               Phần trăm                Hạng               Ngày có được               Phương Thức Có Được 
 
 
(6) Chủ sở hữu này có đảm nhiệm chức năng quản lý hoặc giám sát cho bất kỳ doanh nghiệp nào khác không?   
 Có   Không 
Nếu Có, hãy xác định: Tên Doanh Nghiệp: _____________________________ Chức Năng/Chức Danh: ________________________ 
(7) Chủ sở hữu này có sở hữu hoặc làm việc cho bất kỳ (các) công ty nào khác có quan hệ với công ty này hay không  
(ví dụ như  lợi ích theo quyền sở hữu, không gian văn phòng chung , đầu tư tài chính, thiết bị, cho thuê, dùng chung nhân viên, v.v...)?   
 Có   Không      
 
Nếu Có, hãy xác định: Tên Doanh Nghiệp: ___________________________ Chức Năng/Chức Danh: ___________________________  
Tính Chất Mối Quan Hệ Kinh Doanh: 
 
 

C. Tình Trạng Bất Lợi  – LƯU Ý: Chỉ hoàn thành phần này đối với mỗi chủ sở hữu nộp đơn xin chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn DBE (tức là đối với mỗi chủ sở hữu tuyên bố là gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế) 
(1) Giá Trị Tài Sản Thuần của Cá Nhân (PNW) của (các) chủ sở hữu nộp đơn xin chứng nhận đạt tiêu chuẩn DBE 
là bao nhiêu?  (Sử dụng và đính kèm mẫu Báo Cáo Tài Chính Cá Nhân ở cuối đơn xin này; đính kèm thêm các tờ nếu nhiều 
chủ sở hữu nộp đơn) 
 
 
 
(2) Có bất kỳ quỹ tín thác nào đã được tạo vì quyền lợi của (các) chủ sở hữu gặp bất lợi này hay chưa?  
      Có   Không 
Nếu Có, hãy giải thích (đính kèm thêm các tờ, nếu cần): 
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Phần 4: KIỂM SOÁT  

 

A. Xác Định Viên Chức & Hội Đồng Quản Trị của công ty quý vị (Nếu cần thêm chỗ trống, hãy đính kèm tờ riêng biệt): 
 Tên Chức Danh Ngày Được Bổ 

Nhiệm 
Dân Tộc Giới 

Tính 
(1) Viên 
Chức của 
Công Ty 

(a)     
(b)     
(c)     
(d)     
(e)     

(2) Hội 
Đồng Quản 
Trị 

(a)     
(b)     
(c)     
(d)     
(e)     

 

(3) Có bất kỳ ai trong số những người được nêu tại (1) và/hoặc (2) ở trên đảm nhiệm chức năng quản lý hoặc giám 
sát cho bất kỳ doanh nghiệp nào khác không?   Có   Không 
Nếu Có, xác định về mỗi: Cá Nhân: __________________________________ Chức Danh: __________________________ 
                                               Doanh Nghiệp:  ____________________________ Chức Năng: __________________________
(4) Có bất kỳ ai trong số những người được nêu tại (1) và/hoặc (2) ở trên sở hữu hoặc làm việc cho bất kỳ (các) 
công ty nào khác có quan hệ với công ty này hay không (ví dụ như  lợi ích theo quyền sở hữu, không gian văn phòng chung, đầu 

tư tài chính, thiết bị, cho thuê, dùng chung nhân viên, v.v...)?   Có   Không      
 
Nếu Có, xác định về mỗi: Tên Công Ty: _______________________________ Cá Nhân: __________________________ 
Tính Chất Mối Quan Hệ Kinh Doanh: 
 
 
 

B. Xác định cán bộ ban quản lý của công ty quý vị mà kiểm soát công ty trong các lĩnh vực sau đây (Nếu có 
nhiều hơn hai người, hãy đính kèm thêm tờ riêng biệt): 

 Tên Chức Danh Dân Tộc Giới 
Tính

(1) Quyết Định Tài Chính (chịu 
trách nhiệm có được hạn mức tín dụng, trái 
khoán bảo đảm, nguồn cung cấp, v.v...) 

a.    
b.    

(2) Ước tính và đấu thầu a.    
b.    

(3) Thương Lượng và Thực Hiện 
Hợp Đồng 

a.    
b.    

(4) Thuê/sa thải cán bộ quản lý a.    
b.    

(5) Giám Sát Hoạt Động Tại 
Chỗ/Sản Xuất 

a.    
b.    

(6) Quản lý văn phòng a.    
b.    

(7) Marketing/Bán Hàng a.    
b.    

(8) Thu mua thiết bị chính a.    
b.    

(9) Được Ủy Quyền Ký Séc Công 
Ty (vì bất kỳ mục đích gì) 

a.    
b.    

(10) Được Ủy Quyền Giao Dịch 
Tài Chính 

a.    
b.    
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(11) Có bất kỳ ai trong số những người được nêu tại các điều (1) đến (10) ở trên đảm nhiệm chức năng quản lý 
hoặc giám sát cho bất kỳ doanh nghiệp nào khác không?   Có   Không 
Nếu Có, xác định về mỗi: Cá Nhân: __________________________________ Chức Danh: __________________________ 
                                              Doanh Nghiệp:  _____________________________ Chức Năng: _________________________
(12) Có bất kỳ ai trong số những người được nêu từ (1) đến (10) ở trên sở hữu hoặc làm việc cho bất kỳ (các) công 
ty nào khác có quan hệ với công ty này hay không (ví dụ như  lợi ích theo quyền sở hữu, không gian văn phòng chung, đầu tư tài 

chính, thiết bị, cho thuê, dùng chung nhân viên, v.v...)? 
 Có   Không      
 
Nếu Có, xác định về mỗi: Tên Công Ty: _______________________________ Cá Nhân: ___________________________ 
Tính Chất Mối Quan Hệ Kinh Doanh: 
 
 

C. Nêu hàng tồn kho của công ty quý vị trong các danh mục sau (đính kèm thêm các tờ nếu cần): 
(1) Thiết bị 

Loại Thiết Bị Nhà Sản Xuất/Model Giá Trị Hiện Tại Sở Hữu hay Thuê? 
(a)    

(b)    

(c)    

 

(2) Phương Tiện Vận Tải 
Loại Phương Tiện Vận Tải Nhà Sản Xuất/Model Giá Trị Hiện Tại Sở Hữu hay Thuê? 

(a)    

(b)    

(c)    

 

(3) Không Gian Văn Phòng 
Địa Chỉ Đường Phố Sở Hữu hay 

Thuê? 
Giá Trị Hiện Tại của Tài Sản hoặc 

Hợp Đồng Cho Thuê 
(a)   

(b)   

 

(4) Không Gian Lưu Trữ 
Địa Chỉ Đường Phố Sở Hữu hay 

Thuê? 
Giá Trị Hiện Tại của Tài Sản hoặc 

Hợp Đồng Cho Thuê 
(a)   

(b)   

 

D. Công ty của quý vị có dựa vào bất kỳ công ty nào khác về chức năng quản lý hoặc bảng lương của nhân 
viên không?   Có   Không 
 

Nếu Có, hãy giải thích: 
 
 
 

E. Thông Tin Tài Chính 
(1) Thông Tin Ngân Hàng: 
(a) Tên ngân hàng: _____________________________   (b) Số Điện Thoại: (      ) _________________________ 
(c) Địa chỉ ngân hàng: __________________________   Thành Phố: __________ Tiểu bang: _____  Zip: ________ 
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(2) Thông Tin Giao Kèo Hợp Đồng: Nếu quý vị có bất kỳ năng lực giao kèo hợp đồng nào, hãy xác định:       
(a) Số Giao Kèo Hợp Đồng: ________________________ 
(b) Tên đại lý/người môi giới _____________________________   (c) Số Điện Thoại: (      ) __________________ 
(d) Địa chỉ đại lý/người môi giới: ____________________ Thành phố: ____________ Tiểu Bang: _____  Zip: _____ 
(e) Hạn mức giao kèo hợp đồng: Tổng hạn mức $ ______________________    Hạn mức dự án  $ _____________ 
 

F. Xác định tất cả các nguồn, số tiền, và mục đích khoản vay mà công ty quý vị được cho vay, gồm cả tên của 
bất kỳ người hoặc công ty bảo đảm khoản vay nào, nếu không phải chủ sở hữu đã nêu: 

Tên Nguồn Địa Chỉ Nguồn Tên Người Bảo Đảm 
Khoản Vay 

Số Tiền 
Gốc 

Số Dư Hiện 
Tại 

Mục Đích Khoản Vay 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

 

G. Nêu tất cả các đóng góp hoặc chuyển nhượng tài sản tới/từ công ty quý vị và tới/từ bất kỳ chủ sở hữu na ̀o của 
công ty trong vòng hai năm qua (đính kèm thêm các tờ nếu cần): 

Đóng Góp/Tài Sản  Giá Trị tính 
theo Đô La 

Người Chuyển Người Nhận Quan Hệ Ngày 
Chuyển

1.      
2.      
3.      
 

H. Nêu các giấy đăng ký/giấy phép hiện tại do bất kỳ chủ sở hữu và/hoặc nhân viên công ty quý vị giữ (ví dụ như, 
nhà thầu, kỹ sư, kiến trúc sư, v.v...)(đính kèm thêm các tờ nếu cần): 
Tên Chủ Giấy Đăng Ký/Giấy Phép Loại Giấy Đăng Ký/Giấy Phép Ngày Hết 

Hạn 
Số và Tình Trạng 

Giấy Đăng Ký 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 

I. Nêu ba hợp đồng lớn nhất công ty quý vị đã hoàn thành trong ba năm qua, nếu có:  
  Tên Chủ Sở Hữu/Nhà 

Thầu 
Tên/Địa Điểm Dự Án Loại Công Việc Đã Thực Hiện Giá Trị Hợp Đồng 

tính theo Đô La 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 

J. Nêu ba công việc đang thực hiện lớn nhất công ty quý vị hiện đang tiến hành: 
Tên Nhà Thầu Chính và 

Số Dự Án 
Địa Điểm 

Dự Án 
Loại Công Việc Ngày Bắt 

Đầu Dự Án 
Ngày Hoàn 
Thành Dự 

Kiến 

Giá Trị Hợp 
Đồng tính 
theo Đô La 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
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BẢN KHAI CHỨNG NHẬN CÓ TUYÊN THỆ 
Phải ký và công chứng mẫu này cho mỗi chủ sở hữu mà tình trạng bất lợi dựa theo đó. 

 
VIỆC GIẢ MẠO BÁO CÁO HOẶC BỎ SÓT QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN XIN NÀY ĐỦ ĐỂ DẪN ĐẾN 
VIỆC TỪ CHỐI CHỨNG NHẬN, THU HỒI SỰ PHÊ DUYỆT TRƯỚC ĐÂY, TIẾN HÀNH VIỆC TỐ TỤNG ĐÌNH CHỈ 
HOẶC TƯỚC BỎ, VÀ CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI VÀ/HOẶC THỰC THỂ GIẢ MẠO BÁO CÁO PHẢI CHỊU BẤT KỲ 
VÀ TẤT CẢ CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ SẴN CÓ THEO LUẬT ÁP DỤNG CỦA LIÊN BANG VÀ TIỂU 
BANG. 
 
Tôi _________________________ (họ tên viết in), xin thề hoặc khẳng định theo hình phạt của pháp luật rằng tôi là 
__________________ (chức danh) của công ty ứng viên ________________________ (tên công ty) và rằng tôi đã đọc 
và hiểu tất cả các câu hỏi trong đơn xin này và tất cả các thông tin ở trước và các báo cáo đã nộp trong đơn xin này 
cùng các văn bản đính kèm và tài liệu hỗ trợ đều đúng sự thật và chính xác theo hiểu biết của tôi, và tất cả các câu trả 
lời cho câu hỏi đều đầy đủ và hoàn chỉnh, không thiếu thông tin quan trọng nào.  Các câu trả lời bao gồm tất cả các 
thông tin quan trọng cần thiết để xác định và giải thích một cách đầy đủ và chính xác các hoạt động, năng lực và lịch 
sử phù hợp của công ty được nêu cũng như quyền sở hữu, kiểm soát, và quan hệ công ty con của công ty đó. 
 
Tôi công nhận rằng thông tin đã nộp trong đơn xin này là vì mục đích có được phê duyệt chứng nhận của cơ quan 
chính phủ.  Tôi hiểu rằng cơ quan chính phủ có thể, bằng phương tiện họ cho là phù hợp, quyết định tính chính xác và 
đúng đắn về các báo cáo trong đơn xin, và tôi cho phép cho cơ quan đó liên hệ với bất kỳ thực thể nào được nêu trong 
đơn xin này, và các công ty giao kèo hợp đồng, tổ chức ngân hàng, cơ quan tín dụng, nhà thầu, khách hàng của công ty 
được nêu, và các cơ quan chứng nhận khác vì mục đích xác minh thông tin đã cung cấp và xác định tính đủ điều kiện 
của công ty được nêu. 
 
Tôi đồng ý nộp cho cơ quan kiểm toán chính phủ, ban kiểm tra và xem xét sổ sách, hồ sơ, tài liệu và các hồ sơ khác, ở 
bất kỳ hình thức tồn tại nào, của công ty được nêu và các công ty con của họ, điều tra về (các) địa điểm kinh doanh và 
thiết bị, và cho phép phỏng vấn các giám đốc, đại lý, và nhân viên công ty.  Tôi hiểu rằng việc không cho phép các yêu 
cầu thông tin đó sẽ là cơ sở cho việc từ chối chứng nhận. 
 
Nếu được trao hợp đồng hoặc hợp đồng phụ, tôi đồng ý cung cấp kịp thời và trực tiếp cho nhà thầu chính, nếu có, và 
Sở, cơ quan tiếp nhận, hoặc cơ quan tài trợ liên bang thông tin cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác về (1) công việc được 
thực hiện trong dự án; (2) các khoản thanh toán; và (3) đề xuất thay đổi, nếu có, đối với các thỏa thuận nói trên một 
cách liên tục.  
 
Tôi đồng ý thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận hoặc Chương Trình Chứng Nhận Hợp Nhất (UCP) về bất kỳ 
thay đổi quan trọng nào của thông tin nêu trong đơn xin ban đầu trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày có thay đổi 
(ví dụ như, quyền sở hữu, địa chỉ, số điện thoại, v.v...). 
 
Tôi công nhận và đồng ý rằng bất kỳ trình bày sai lệch nào trong đơn xin này hoặc trong các hồ sơ liên quan đến hợp 
đồng hoặc hợp đồng phụ sẽ là cơ sở chấm dứt bất kỳ hợp đồng hoặc hợp đồng phụ nào có thể được trao; từ chối hoặc 
thu hồi chứng nhận; đình chỉ và tước bỏ; và dẫn đến hành động theo luật liên bang và/hoặc tiểu bang liên quan đến 
việc giả mạo báo cáo, lừa đảo hoặc các hành vi phạm tội áp dụng khác. 
 
Tôi theo đây chứng nhận rằng tôi là (khoanh tròn tất cả các câu đúng): 

 
Nữ  Người Mỹ Da Đen  Người Mỹ Gốc Hispanic Người Mỹ Bản Địa 

Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương Người Mỹ Gốc Tiểu Lục Địa Châu Á 

Khác (nêu rõ) ____________________________. 

 
Tôi đã thừa nhận mình là thành viên của nhóm đó và đã hành động với vai trò là thành viên của nhóm đó.  Tôi chứng 
nhận rằng tôi là chủ sở hữu của công ty muốn có được chứng nhận DBE và tôi đã phải chịu định kiến về chủng tộc 
hoặc dân tộc hoặc thành kiến văn hóa trong xã hội Mỹ vì thông tin nhận dạng là thành viên của nhóm được khoanh 
tròn ở trên.    
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Tôi cũng chứng nhận rằng giá trị tài sản thuần của cá nhân tôi không vượt quá $1,32 triệu, và khả năng cạnh tranh của 
tôi trong hệ thống doanh nghiệp tự do đã bị suy giảm do bị giảm các cơ hội về vốn và tín dụng so với những người 
khác trong ngành tương tự hoặc cùng ngành mà không gặp bất lợi về mặt xã hội và kinh tế. 
 
 
Tôi tuyên bố, theo hình phạt về tội khai man, rằng thông tin được cung cấp trong đơn xin này và các tài liệu hỗ trợ liên 
quan đến tình trạng bất lợi của tôi và tôi là đúng sự thật và chính xác. 
 
 
Chữ ký: ______________________________________________ Ngày: _______________________ 
 

NOTARY CERTIFICATE: 
 
               
My Commission Expires     Notary Public 
       
My Commission Number 
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DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ ĐƠN XIN CẤP CHỨNG NHẬN HỢP NHẤT DBE 
Để hoàn tất đơn xin cấp chứng nhận DBE, quý vị phải đính kèm bản sao của tất cả các tài liệu sau vì các tài liệu 

đó được áp dụng cho quý vị và công ty của quý vị. 

 
Tất Cả Những Người Nộp Đơn 
 Bản lý lịch kinh nghiệm làm việc (bao gồm nơi làm chủ sở hữu/làm việc với ngày và nhiệm vụ đã thực hiện tương ứng), đối 

với tất cả các chủ sở hữu, viên chức, giám đốc, thành viên, quản lý của công ty quý vị. 
 Báo Cáo Tài Chính Cá Nhân (mẫu kèm sẵn đơn này) 
 Tờ khai thuế cá nhân trong ba năm qua, nếu có, đối với mỗi chủ sở hữu tuyên bố tình trạng bất lợi. Bao gồm tất cả các bản kê 

khai và W2. 
 Tờ khai thuế của công ty quý vị (tổng thu) và tất cả các bản kê khai có liên quan trong vòng ba năm qua 
 Tài liệu chứng minh các khoản đóng góp cho thấy rõ nguồn quỹ được sử dụng để có được quyền sở hữu đối với mỗi chủ sở 

hữu (ví dụ như cả hai mặt của tờ séc đã bị hủy) 
 Các hợp đồng vay vốn, hợp đồng chứng khoán, và các mẫu giao kèo hợp đồng đã ký của công ty quý vị 
 Bản mô tả tất cả bất động sản (bao gồm văn phòng/không gian lưu trữ, v.v) mà công ty quý vị sở hữu/cho thuê và các tài liệu 

chứng minh quyền sở hữu/hợp đồng cho thuê đã ký 
 Danh sách thiết bị cho thuê và hợp đồng cho thuê đã ký 
 Danh sách thiết bị thi công và/hoặc phương tiện vận tải sở hữu và quyền sở hữu/bằng chứng sở hữu 
 Tài liệu chứng minh bất kỳ giao dịch chuyển nhượng tài sản nào đến/từ công ty của quý vị và/hoặc đến/từ bất kỳ chủ sở hữu 

nào trong hai năm qua 
 Các bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm trong ba năm qua (hay vòng đời công ty, nếu 

dưới ba năm); một doanh nghiệp mới phải cung cấp bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại. 
 Tất cả các giấy đăng ký, mẫu gia hạn giấy đăng ký, giấy phép và mẫu quyền hạn chuyên chở có liên quan 
 Chứng nhận, từ chối, và/hoặc thu hồi chứng nhận DBE và SBA 8(a) hoặc SDB, nếu có 
 Ủy quyền của ngân hàng và các thẻ ký 
 Bản kê lương (hay khoản bồi thường hoặc tiền công khác) trả cho tất cả chủ sở hữu, viên chức, giám đốc, thành viên, người 

quản lý của công ty quý vị 
 Các hợp đồng tín thác được chủ sở hữu nắm giữ, tuyên bố tình trạng bất lợi, nếu có. 
 Bảng Lương Hiện Tại 
 Bằng chứng về bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm bồi thường cho công nhân, nếu có. 
 
Công Ty Hợp Doanh hay Liên Doanh 
 Hợp Đồng Hợp Doanh hay Liên Doanh Gốc hay bất kỳ Hợp Đồng đã sửa đổi nào 
 
Công Ty Cổ Phần hay Công Ty TNHH 
 Giấy Chứng Nhận Thành Lập gốc (được viên chức nhà nước ký), và Điều Lệ Thành Lập đã nộp cho Tiểu Bang. 
 Cả hai mặt của tất cả các chứng chỉ chứng khoán công ty và sổ cái chuyển nhượng chứng khoán của công ty quý vị 
 Hợp Đồng với Cổ Đông 
 Biên bản tất cả các cuộc họp cổ đông và hội đồng quản trị 
 Nội quy công ty và bất kỳ sửa đổi nào 
 Nghị quyết ngân hàng và các thẻ chữ ký ngân hàng cho công ty 
 Chứng Nhận Thành Lập Chính Thức và Hợp Đồng Hoạt Động với bất kỳ sửa đổi nào (đối với Công Ty TNHH) 
 
Công Ty Ô Tô Tải 
 Tài liệu chứng minn quyền sở hữu công ty 
 Hợp đồng bảo hiểm cho mỗi xe tải mà công ty quý vị sở hữu hay hoạt động 
 (Các) quyền sở hữu và chứng nhận đăng ký cho mỗi xe tải mà công ty quý vị sở hữu hay hoạt động 
 Danh sách các số mà DOT Hoa Kỳ cho mỗi xe tải mà công ty quý vị sở hữu hay hoạt động 
 
Đại Lý Thường Xuyên 
 Bằng chứng quyền sở hữu hay thuê nhà kho 
 Danh sách các dây chuyền sản xuất được thực hiện 
 Danh sách thiết bị phân phối sở hữu và/hay cho thuê 

 
LƯU Ý: UCP tiểu bang cụ thể mà quý vị đang nộp đơn xin có thể có các tài liệu cần thiết bổ sung mà quý vị 
cũng phải cung cấp cùng với đơn xin.  Liên hệ với cơ quan chứng nhận phù hợp mà bạn đang nộp đơn xin để 
xem có cần thêm gì không. 
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Các Dịch Vụ Quy Định 

Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma 

Hoàn thành mẫu sau đối với: (1) mỗi chủ sở hữu gặp bất lợi về mặt xã hội, (2) mỗi đối tác chung và hữu hạn gặp bất lợi về mặt xã hội có tổng 
lợi ích kết hợp từ 51% trở lên, hoặc (3) mỗi cổ đông gặp bất lợi về mặt xã hội có cổ phần có quyền biểu quyết chiếm từ 51% trở lên. 

Tên    Điện Thoại Cơ Quan (        ) 

Địa Chỉ Cư Trú Điện Thoại Nơi Cư Trú (       ) 

Thành Phố, Tiểu Bang & Zip 

Tên Kinh Doanh của Người Nộp Đơn 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁ NHÂN Vào  ____________________________, 20____ 

TÀI SẢN (Bỏ Qua Xu) NỢ PHẢI TRẢ (Bỏ Qua Xu)

Tiền mặt và tiền trong ngân hàng $ _______________  Các Khoản Phải Trả $ _______________

 Các Khoản Tiết Kiệm $ _______________ 
 Thương Phiếu Phải Trả cho Ngân Hàng và Những 
Đơn Vị Khác 
        (Mô tả trong Phần 1) 

$ _______________

 IRA hay Tài Khoản Hưu Trí Khác $ _______________  Tài Khoản Trả Góp (Ô Tô) $ _______________

Tài Khoản và Thương Phiếu Phải Thu  $ _______________  Tài Khoản Trả Góp (Khác) $ _______________

 Bảo Hiểm Nhân Thọ - Chỉ Có Giá Trị Hoàn Lại 
       (Hoàn Thành Phần 7)  $ _______________  Cho Vay Bảo Hiểm Nhân Thọ $ _______________

 Cổ Phiếu và Trái Phiếu 
        (Mô tả trong Phần 2) $ _______________  Thế Chấp Bất Động Sản 

       (Mô tả trong Phần 3) $ _______________

 Bất Động Sản 
       (Mô tả trong Phần 3) $ _______________  Thuế Chưa Nộp 

       (Mô tả trong Phần 5) $ _______________

 Ô Tô - Giá Trị Hiện Tại $ _______________  Các Khoản Nợ Phải Trả Khác 
       (Mô tả trong Phần 6) $ _______________

 Các Tài Sản Cá Nhân Khác 
       (Mô tả trong Phần 4) $ _______________  

     
Tổng Nợ Phải Trả

 
$ _______________  Tài Sản Khác 

       (Mô tả trong Phần 4) $ _______________ 

Tổng Tài Sản $ _______________ Giá Trị Tài Sản Thuần 
(Tổng Tài Sản trừ đi Tổng Nợ Phải Trả)

$ _______________

Nguồn Thu Nhập Nợ Phải Trả Đột Xuất 

 Tiền lương $ _______________  Với Vai Trò Người Chuyển Nhượng hay Người 
Đồng Sáng Lập $ _______________

 Thu Nhập Đầu Tư Thuần $ _______________  Các Khiếu Nại & Phán Quyết Pháp Lý $ _______________

 Thu Nhập Bất Động Sản $ _______________  Dự Phòng Thuế Thu Nhập Liên Bang $ _______________

 Thu Nhập Khác $ _______________  Nợ Đặc Biệt Khác $ _______________

Phần 1.  Thương Phiếu Phải Trả cho Ngân Hàng và Những Đơn Vị Khác   
(Dùng tài liệu đính kèm nếu cần thiết. Mỗi tài liệu đính kèm phải được xác định là một phần của báo cáo này và có chữ ký) 

Tên và Địa Chỉ (Những) Người Giữ Thương Phiếu 
Gốc 

Số Dư 
Hiện Tại 
Số Dư 

Thanh Toán 
Số Tiền 

Tần suất 
(ví dụ, hàng tháng) 

Cách Bảo Đảm hoặc Ký Hậu 
Loại Tài Sản Cầm Cố 

      

      

     
  

     



Trang 21 / 21  

Phần 2.  Cổ Phiếu và Trái Phiếu  
(Dùng tài liệu đính kèm nếu cần thiết. Mỗi tài liệu đính kèm phải được xác định là một phần của báo cáo này và có chữ ký) 

Số Cổ Phần Tên Chứng Khoán Chi phí Giá Trị Thị 
Trường 

Ngày Trao Đổi Tổng Giá Trị 

      

      

      

Phần 3.  Bất Động Sản Sở Hữu  
(Liệt kê từng khu đất riêng biệt.  Dùng tài liệu đính kèm nếu cần thiết. Mỗi tài liệu đính kèm phải được xác định là một phần của báo cáo này và có chữ ký)

 Tài Sản A Tài Sản C Tài Sản C 

Loại Tài Sản    

Địa chỉ    

Ngày Mua    

Giá Trị Hiện Tại    

Giá Vốn     

Số Dư Thế Chấp    

Phần 4.  Các Tài Sản Cá Nhân Khác và Tài Sản Khác.  (Mô tả, và nếu bất cứ tài sản nào được cầm cố như là vật đảm bảo, hãy nêu tên và địa chỉ 
của người nắm lưu giữ thế chấp, số tiền lưu giữ thế chấp, thời hạn thanh toán, và nếu không trả đúng thời hạn, mô tả món nợ không trả đúng hạn.) 

 
 

Phần 5.  Thuế Chưa Nộp (Mô tả chi tiết, như loại, phải trả cho ai, khi nào hết hạn, số tiền, và tài sản nào, nếu có, quyền lưu giữ thuế đính kèm) 

 
 

Phần 6.  Các Khoản Nợ Phải Trả Khác (Mô tả chi tiết.) 

 
 

Phần 7.  Bảo Hiểm Nhân Thọ Nắm Giữ (Cung cấp số tiền danh nghĩa và giá trị hoàn trả tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm - tên của công ty bảo hiểm 
và người thụ hưởng.) 

 

Tôi cho phép Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma xác minh tính chính xác của những gì đã khai để xác định liệu tôi có đáp ứng 
các tiêu chuẩn về tình trạng bất lợi về mặt kinh tế để tham gia vào Chương Trình DBE tại Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oklahoma 
hay không.  Tôi chứng nhận rằng, theo hiểu biết của tôi, thông tin được cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. 

Chũ ký: Chức danh: Số An Sinh Xã Hội: Ngày: 

State of: 
 
County of: 
 
On _____ day of ______________________________ , 20 _____, before me appeared _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                          (Tên chủ sở hữu)                              

To me personally known, and who, being duly sworn, did execute the foregoing document and did so as his or her free act and deed. 
 

NOTARY PUBLIC ________________________________________________________ 
 
COMMISSION EXPIRES ___________________________________________________   SEAL (If Required) 
 
COMMISSION NUMBER ___________________________________________________ 
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Attachment J 





 

 

   

 Date 
Submitted 

Website 
Required                    Suggested 

Frequency Due 

 Accomplishment Report 
 Accomplishments made since last 

report/update 
 Title VI Nondiscrimination issues 

identified and addressed 
 Reviews conducted 
 Summary and status of complaints 

filed 

                                                    X Yearly July 

 Work Plan 
 Outline Title VI Nondiscrimination 

monitoring and review activities 
planned for the coming plan year 

 State by whom each activity will be 
accomplished and target date for 
completion 

                                                    X Yearly July 

     
Public Participation Plan         X As updated  
     
LEP Assessment (EO 13166)         X Continuous  
     
EJ Concerns (EO 12898)    Continuous  
     



 

 

 

Regulations:   
23 CFR Part 200 
FTA Circular 4702.1.A 
42 U.S.C. 2000d to 2000d‐4 
49 CFR Part 21 

 Date 
Submitted 

Website 
Required                    Suggested 

Frequency Due 

 
Complaint Form 

 
 

 
       X 

Updated as 
needed 

 

     
 
Complaint Process 

 
 

 
       X  

Updated as 
needed 

 

     
Public Meeting sign-in sheets   Continuous  
     
Complaint Log   As needed July 
     
Public Dissemination (brochures, flyers, posters, etc)   Continuous  
     
Title VI Training   Continuous  
     
Recipient:  Monitoring & Compliance reviews   Continuous  
     



 



WORK PLAN (May 2012 – April 2013) 
 
 

 Complete all Title VI Compliance Reviews internally and externally; 
 Attend ODOT and MPO scheduled public meetings when possible; 
 Work with the divisions to ensure efforts are made to increase participation from females, 

minorities, and socially-economically disadvantaged-owned firms for contracted projects; 
 Increase awareness to other accredited colleges/universities on the National Summer 

Transportation Institute program to encourage additional host sites; 
 Continue to meet with all Title VI Designees to ensure responsibility of compliance within their own 

divisions; 
 Conduct Title VI training for all cities and municipalities; and 
 Conduct Title VI training for all ODOT employees in conjunction with Title II/504/508 and Title VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




