
   

 
KANSAS CITY MISSOURI POLICE DEPARTMENT 

PUBLIC NOTICE OF TITLE VI PROGRAM RIGHTS 
The Kansas City Missouri Police Department (KCPD) gives public notice of its policy to 
uphold and assure full compliance with the applicable civil rights laws and non-
discrimination authorities.  Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and related 
nondiscrimination authorities stipulate that no person shall, on the grounds of race, color, 
national origin, sex, sexual orientation, gender identity, age, disability, religion, low-income 
level, or Limited English Proficiency (LEP), be excluded from participation in, be denied the 
benefits of, or be otherwise subjected to discrimination under any program or activity 
receiving Federal financial assistance. 

For more information on KCPD’s Title VI program contact the Office of Community 
Complaints (OCC) by: 

Telephone: (816) 889-6640 
Email:  CommunityComplaints@kcpd.org 
Address: 635 Woodland, Suite 2102 Kansas City, Missouri 64106 
Website: www.kcpd.org  

Complaint Initiation:  Any person who believes he or she has been aggrieved by an 
unlawful discriminatory practice under Title VI may file a complaint with the Office of 
Community Complaints.  

 Complaints may be filed in person at the Office of Community Complaints, the AD- 
HOC office, Northland Neighborhoods, Inc., the Westside CAN Center, or the nearest 
police station.   

 Complaints may also be submitted online by going to the above website and 
downloading the form, filling it out, and submitting it to the above email address. 

 Complaints must be filed within 180 days after the date of the occurrence. 
 

AVISO PÚBLICO DE SUS DERECHOS CONFORME AL TÍTULO VI 
El Departamento de Policía de Kansas City, Missouri (KCPD) por este medio notifica su política de apoyar y asegurar el cumplimiento pleno de las leyes 
de derechos civiles aplicables y leyes antidiscriminatorias. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y leyes antidiscriminatorias estipulan que 
ninguna persona será excluida de participar en, ni se le negará los beneficios de, o será objeto de discriminación debido a su raza, color, origen nacional, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, religión, nivel económico o limitación en su dominio del inglés (LEP) en cualquier 
programa o actividad que recibe ayuda financiera federal base de su raza, color, nacionalidad. 

Para más información sobre el programa de Título VI de KCPD, comuníquese con la Oficina de Quejas Comunitarias (OCC) por medio de: 
Teléfono: (816) 889-6640 
Email:  CommunityComplaints@kcpd.org 
Dirección: 635 Woodland, Suite 2102 Kansas City, Missouri 64106 
Página web: www.kcpd.org  

Denuncias:  Toda persona que crea que ha sido objeto de agravio por una práctica discriminatoria ilegal según el Título VI puede presentar una queja ante 
la Oficina de Quejas Comunitarias. 

 Las quejas pueden presentarse en persona ante la Oficina de Quejas Comunitarias, oficina AD-HOC, Northland Neighborhoods, Inc., el Westside 
CAN Center, o la estación de policía más cercana.   

 Las quejas también pueden enviarse en línea acudiendo a la página web arriba dada, descargando el formulario, llenándolo y enviándolo a la 
dirección de email arriba dada. 

 Las quejas deberán presentarse a más tardar 180 después de ocurrido el incidente. 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ CÁC QUYỀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU VI 
Sở Cảnh sát Kansas City bang Missouri (KCPD) đưa ra thông báo công khai về chính sách của mình nhằm duy trì và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quyền 
được qui định trong luật dân quyền và các điều luật chống phân biệt đối xử. Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và các điều khoản liên quan về 
chống phân biệt đối xử  quy định rằng không ai, trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc giới tính, 
tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tôn giáo, mức độ thu nhập thấp, hoặc có hạn chế về trình độ tiếng Anh (LEP), bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích 
hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ các chương trình hoặc hoạt động nào có nhận sự hỗ trợ tài chính liên bang.  
 
Để biết thêm thông tin về chương trình Điều VI của KCPD, hãy liên hệ với Văn phòng Khiếu nại Cộng đồng (OCC) bằng cách:  
 

Điện thoại: (816) 889-6640 
Email:  CommunityComplaints@kcpd.org 
Địa chỉ: 635 Woodland, Suite 2102 Kansas City, Missouri 64106 
Website: www.kcpd.org 

Khởi xướng Khiếu nại: Bất kỳ ai tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử bởi hành vi trái với tinh thần của Điều VI đều có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng 
Khiếu nại Cộng đồng. 

 Khiếu nại có thể được nộp trực tiếp tại Văn phòng Khiếu nại Cộng đồng, văn phòng AD-HOC, Northland Neighbours, Inc., Westside CAN Center 
hoặc trạm cảnh sát gần nhất..  

 Khiếu nại cũng có thể được gửi trực tuyến bằng cách truy cập trang web ghi bên trên và tải xuống biểu mẫu, điền vào và gửi đến địa chỉ email ghi 
trên. 

 Khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày sau ngày xảy ra sự việc. 

FREE LANGUAGE ASSISTANCE AVAILABLE UPON REQUEST: 

Asistencia lingüística gratuita disponible si se solicita  Spanish 

Có sẵn sự trợ giúp ngôn ngữ miễn phí khi bạn yêu cầu Vietnamese 

I SPEAK… 

Yo hablo español    Spanish            Tôi nói tiêng Việt Vietnamese 

FORM 5115 En Sp Vn P.D. (7-2019) 
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