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សេ�ចកី្តី� បញ្ជាា ក់្តី អំំពី� សេ�លនសេ�បាយ  ជំំពូីក្តីសេ�ចកី្តី� បញ្ជាា ក់្តី អំំពី� សេ�លនសេ�បាយ  ជំំពូីក្តី          VI 
San Joaquin RTD ប្របប្រពឹីត្តី ចំសេ�ះ អំតិ្តថិិជំន រប�់ខ្លួួ�នសេ�យការ សេ�រពី ភាពី �ុច រ ិត្ត  និងភាពី សេ�ះ ះប្រត្តង់ ។

   ភាា ក់្តីងារ ដឹឹក្តីជំញ្ជូាូន ក្តីាងុតំ្តបន់ San Joaquin ( RTD) ដំឹសេ�ើ រការ ក្តីម្មះវិ ិធី� រប�់ខ្លួួ�ន សេ�យ មិ្មន ប្របកាន់ ពូីជំ��ន៍ 

ពី�៌�ម្មុុរ ជំំសេនឿ ជាតិ្ត  កំ្តីសេ�ើ ត្ត ��នា  សេ�ទ ទំសេនារ ផ្លូួវូិសេ�ទ �ានភាពី អា�ហ៍៍ ពិី�ហ៍៍ អាយុ 
 

�ានភាពី សេវិជំា�ស្ត្រ� ី ឬ ពិីការភាពីអំី� សេ�ើយ  អំនុសេ�ម្មតាម្ម  ជំំពូីក្តី VI នៃន ចាប់ �ី�ពី� �ិទិិពីលរដឹឋ (Civil Rights 

Act) និង ប្រក្តីម្ម រដឹឋប សុេវិ��   California Civil Code ផ្នែផ្លូាក្តី  

51(b) ឬ ចាប់ជាធីរមាន សេផ្លូេងសេទៀត្ត ។   �ប្រមាប់ព័ីត៌្តមានបផ្នែនាម្ម  �ូម្មទាក់្តីទងសេ�កាន់ ការ�ិល័យ រដឹឋបាល

រប�់  RTD តាម្មរយៈសេលខ្លួ ទូរ�ពីទ  (209) 943-1111 ឬ អុំ� ផ្នែម្មលសេ�កាន់អា�យ�ឋ ន   comments@sjRTD.com។ 

សេ�ចកី្តី� បញ្ជាា ក់្តី អំំពី� សេ�លនសេ�បាយ  ជំំពូីក្តីសេ�ចកី្តី� បញ្ជាា ក់្តី អំំពី� សេ�លនសេ�បាយ  ជំំពូីក្តី VI រប�់រប�់ San Joaquin RTD   

ជំំពូីក្តី  VI ចាប់�ី�ពី� �ិទិិពីលរដឹឋ ឆ្នាំា ំ1964 ផ្នែចង ថា  “�ះ នបុគ្គគលណាមាា ក់្តី សេ�ក្តីាងុ �ហ៍រដឹឋ អាសេម្មរ ិក្តី  ប្រត្តូ វិទទ�ល រង

នូវិ ការ   ប្រ�ន សេ�ល �ិទិិ   ចូល រ�ម្ម បដិឹសេ�ធីន៍ មិ្មនផ្លូល់ី 

អំត្តាប្របសេ�ជំន៍  ឬ ប្រត្តូ វិ ទទ�លរង នូវិ ការសេរ ើ�សេអំើ ង សេប្រកាម្មក្តីម្មះវិ ិធី�  ឬ �ក្តីម្មះ ភាពី  នៃន ការ ទទ�លបាន ជំំន�យ ហិ៍រញ្ជូញវិត្តាុ
រប�់�ហ៍ព័ីនិ  សេ�យផ្នែផ្លូែក្តីសេលើ មូ្មល�ឋ ន ពី�ជំ��ន៍ ពី�៌�ម្មុុរ ឬជាតិ្ត  កំ្តីសេ�ើ ត្ត អំី� សេនាះសេ�ើយ ។  ”San 

Joaquin RTD សេបជីាា ចិត្តី ក្តីាងុការ សេ�រពី សេ�តាម្មលក្តីខខ្លួ�ឌ  ត្តប្រម្មូ វិ នៃន ជំំពូីក្តី VI សេ�ក្តីាងុប្រគ្គប់ក្តីម្មះវិ ិធី�  និង �ក្តីម្មះភាពី 

ទំាងអំ�់ ផ្នែដឹលផ្លូល់ីមូ្មលនិធិី សេ�យ �ហ៍ព័ីន។ិ  

ការ�ក់្តី�ក្តីយ ប�ឹីង ស្រ�បតាម្ម ជំំពូីក្តីការ�ក់្តី�ក្តីយ ប�ឹីង ស្រ�បតាម្ម ជំំពូីក្តី VI 

បុគ្គគលទំាងឡាយណា  ផ្នែដឹលគិ្គត្ត ថា ពី�ក្តីសេគ្គ រងសេប្រ�ះ សេ�យ ទសេងីើ នៃន ការសេរ ើ�សេអំើ ងមិ្មនប្រតឹ្តម្មប្រត្តូ វិ តាម្មចាប់

សេប្រកាម្មជំំពូីក្តី VI សេនះ  អាច �ក់្តី�ក្តីយប�ឹីង សេ�កាន់ San Joaquin RTD បាន ។   �ប្រមាប់ ព័ីត៌្តមាន�ី�ពី� ការ

�ក់្តី�ក្តីយ ប�ឹីង ណាម្ម�យ �ូម្មទាក់្តីទង សេ�កាន់ ការ�ិល័យរដឹឋបាល រប�់  San Joaquin RTD។   �ក្តីយ

ប�ឹីង  ប្រត្តូ វិសេធីីើ សេ�ើង ជា�យលក្តីខ�៍ អំក្តីេរ  និង ប្រត្តូ វិ ប្របគ្គល់ជូំន ក្តីាងុរយៈសេពីល 180 នៃថិៃ សេប្រកាយកាលបរសិេចេទ

នៃន ការសេក្តីើត្តមានការសេរ ើ�សេអំើ ង ផ្នែដឹលបាន សេ�ទប្របកាន់ សេនះ ។  

អុំ� ផ្នែម្មល៖ comments@sjRTD.com 

ទូរ�ពីទ ៖ (209) 943-1111 

ទ�រ�រ ៖ (209) 948-8516

�ំបុប្រត្តនៃប្រប��� យ៍៖ San Joaquin Regional Transit District (RTD) 

សេផ្លូាើ ជូំន ៖ Title VI Administrator  

P.O.Box 201010 
Stockton, CA 95201


