
Notifying the Public of Rights under Title VI
Central Oklahoma Transportation & Parking Authority (COTPA)

• COTPA operates its programs and services without regard to race, color, and 
national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. If you believe 
you have been wronged by any unlawful discriminatory practice under Title VI, 
you may file a written complaint with COTPA at COTPA Title VI Officer, 2000 S. 
May, Oklahoma City, OK 73108.

• For more information on COTPA’s Title VI complaints procedure and form, visit 
our website www.embarkok.com/CivilRights.

• If you need information in another language, contact 235-7433.

Notificación al público sobre los derechos en virtud del Título VI

• La Autoridad Central de Transporte y Estacionamiento de Oklahoma (Central 
Oklahoma Transportation and Parking Authority, COTPA) administra sus 
programas y servicios sin distinción de raza, color ni nacionalidad conforme al 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Si considera que ha sido perjudicado 
a causa de algún acto discriminatorio ilegal en virtud del Título VI, puede 
presentar una demanda por escrito ante la COTPA enviándola a COTPA Title VI 
Officer, 2000 S. May, Oklahoma City, OK 73108.

• Si desea obtener más información acerca del formulario y los procedimientos de 
demandas del Título VI de la COTPA, visite nuestro sitio web 
www.embarkok.com/CivilRights.

• Si desea obtener la información en otro idioma, llame al 235-7433.

Thông Báo Quyền Hạn của Công Chúng theo Tựa Ðề VI
Cơ Quan Vận Chuyển và Ðậu Xe Trung Tâm Oklahoma

• COTPA hoạt động chương trình và dịch vụ của cơ quan với chủ trương không 
phân biệt sắc tộc, màu da, và nguồn gốc quốc gia theo Tựa Ðề VI của Luật Dân 
Quyền (Civil Rights Act). Nếu tin rằng mình bị đối xử không đúng theo bất cứ 
hành động kỳ thị bất hợp pháp nào theo Tựa Ðề VI, quý vị có thể nộp đơn khiếu 
nại với COTPA tại COTPA Title VI Officer, 2000 S. May, Oklahoma City, OK 73108.

• Ðể biết thêm thông tin về thể thức và lấy mẫu khiếu nại về Tựa Ðề VI của COTPA, 
viếng trang mạng của chúng tôi tại www.embarkok.com/CivilRights.

• Nếu quý vị cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, xin liên lạc 235-7433.

告知公众《第六篇》下的权利
中央俄克拉荷马州交通和停车管理局 

• COTPA 根据《〈民权法〉第六篇》管理其计划和服务，不会因种族、肤色
和原国籍而区别对待任何人。如果您认为，根据《第六篇》，您受到任何
非法歧视性做法的无理对待，可向 COTPA 提交书面申诉，地址为 COTPA 
Title VI Officer, 2000 S. May, Oklahoma City, OK 73108.

• 如需有关 COTPA 《第六篇》申诉程序和表格的更多信息，请浏览我们的网
站 www.embarkok.com/CivilRights.

• 如您需要其他语言版本的信息，请致电 235-7433
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