PACKAGE NG INFORMAL NA REKLAMO
Ang impormal na pakete ng reklamo ng Illinois Pollution Control Board (Board) ay
binubuo ng dalawang bahagi:
•
•

Mga Materyales sa Pagpapaliwanag
Impormal na Reklamo—Form

Ang mga materyal na ito ay makukuha sa website ng Lupon (www.ipcb.state.il.us) at
mula sa Clerk ng Lupon.

MGA MATERYAL NA PALIWANAG
Kung kukumpletuhin mo ang form ng impormal na reklamo at ipadala ito sa Clerk of the
Board sa address sa ibaba, ipapasa ito ng Board sa Illinois Environmental Protection
Agency (IEPA). Ang address ng Board Clerk ay:
Lupon sa Pagkontrol ng Polusyon, Attn: Clerk
100 W. Randolph Street
James R. Thompson Center, Suite 11-500
Chicago, Illinois 60601-3218
Ang nakumpletong impormal na form ng reklamo ay bubuo ng iyong kahilingan na ang
IEPA ay magsagawa ng impormal na pagsisiyasat sa polusyon na iyong sinasabi sa
form. Ang isa pang opsyon na mayroon ka ay direktang ipaalam sa IEPA ang
sinasabing polusyon. Sa alinmang paraan, nasa IEPA ang pagtukoy kung at kung
paano mag-iimbestiga o kung hindi man ay tutugunan ang pinaghihinalaang polusyon.
Mahalagang magbigay ka ng maraming impormasyon hangga&#39;t makatwirang
magagawa mo tungkol sa sinasabing polusyon (hal., sino ang nagpaparumi at kung
saan matatagpuan ang polusyon; ang uri ng polusyon; gaano kadalas nangyayari ang
polusyon at gaano ito katagal; gaano katagal ang polusyon ay nagaganap). Ang
impormasyong ito ay makakatulong sa IEPA sa anumang pagsisiyasat na gagawin
nito.
Maaaring gumawa ang IEPA ng anuman sa ilang hakbang bilang tugon sa iyong
kahilingan para sa isang impormal na pagsisiyasat. Halimbawa, maaaring matukoy ng
IEPA na mayroong problema sa polusyon at simulan ang mga aktibidad bago ang
pagpapatupad na maaaring magresulta sa paghahain ng Attorney General ng Illinois o
Abugado ng Estado ng aksyong pagpapatupad laban sa pinaghihinalaang polusyon.
Maaaring matukoy ng IEPA na walang problema sa polusyon o nalutas na ang
problema. Maaari ding matukoy ng IEPA na ang problema sa polusyon ay hindi pa
nalutas, ngunit ang IEPA ay wala sa posisyon na magpatuloy sa mga aktibidad bago
ang pagpapatupad sa panahong iyon.

Kapag ipinasa ng Lupon sa IEPA ang iyong kahilingan para sa isang impormal na
pagsisiyasat, padadalhan ka ng Lupon ng kopya ng sulat. Ang IEPA naman ay
kinakailangan na magpadala sa Lupon ng isang pagkilala na natanggap nito ang iyong
kahilingan. Hindi na gagawa ng karagdagang aksyon ang Lupon sa iyong kahilingan.
Kung hindi ka nasisiyahan sa tugon ng IEPA sa iyong kahilingan, maaari kang maghain
ng pormal na reklamo sa Lupon laban sa pinaghihinalaang polusyon. Ang paghiling ng
impormal na pagsisiyasat ay hindi kinakailangan para magsampa ng pormal na
reklamo. Ang isang pormal na form ng reklamo ay makukuha sa website ng Lupon at
mula sa Clerk ng Lupon.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa
Clerk&#39;s Office sa (312) 814-3629.
Pakitandaan na ang IEPA ay wala nang mga mapagkukunan upang siyasatin ang
pinaghihinalaang polusyon sa ingay.

INFORMAL NA REKLAMO
Kahilingan para sa Impormal na Pagsisiyasat ngIllinois Environmental
Protection Agency (IEPA)
1.

Iyong Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
Pangalan:
Address ng Kalye:
County:
Estado:
Numero
telepono:

2.

ng (

)

-

Lugar kung saan maaari kang makipag-ugnayan sa mga normal na
oras ng negosyo (kung iba sa itaas)
Pangalan:
Address ng Kalye:
County:
Estado:
Numero
telepono:

3.

ng (

)

-

Pangalan at tirahan ng pinaghihinalaang polusyon
Pangalan:
Address ng Kalye:
County:
Estado:
Numero
telepono:

ng (

)

-

4.

Uri ng polusyon (suriin ang isa o higit pa):
Hangin (kabilang ang mga
Mapanganib na basura
amoy)
Tubig
Inuming Tubig
basura
Mga
back-up
ng
alkantarilya
Iba pa (pakilarawan)

5.

Ilarawan nang detalyado ang pinagmulan at lokasyon ng polusyon:

6. Ilarawan
ang tagal ng polusyon, kabilang ang noong una
mong napansin ang polusyon, gaano kadalas ito nangyayari, at anong panahon
o oras ng araw ito nangyayari:

7. Magbigay ng anumang karagdagang impormasyon na maaaring makatulong sa
IEPA sa anumang pagsisiyasat:

Tandaan: Ipapasa ng Lupon ang kahilingang ito sa IEPA na may kasamang kopya sa
taong humihiling ng impormal na pagsisiyasat. Dapat magpadala ang IEPA sa Lupon
ng isang pagkilala na natanggap nito ang kahilingang ito. Hindi na gagawa ng
karagdagang aksyon ang Lupon sa iyong kahilingan. Tingnan ang 35 Ill. Adm. Code
103.208. Ang IEPA ay walang aktibong programa sa pagkontrol ng ingay.

