
                                                                                     * ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រូវការពរ័ម៌ានជាភាសាបសេងបទៀរ សូមទាក់ទងបៅបេខ (209) 943-1111 

                                 
ភ្នា ក់ងារដឹកជញ្ជ ូនកន ុងតំបន់ San Joaquin  

កិច្ចដំណ ើរការ និងបបបបទពាកយប ត ឹងកន ុងជំពូក VI  
 
RTD បោរពបពញបេញតាមេកខខណ្ឌ រប្មូវកន ុងជពូំក VI ននច្បារ់សត ីពសីិទធពិេរដ្ឋ (Civil Rights Act) ឆ្ន ំ1964 និងបរតជាា សតេ់បសវាកមមររស់ខល នួឲ្យបានដ្េម់នសុេប្ររ់
ោន ។  រុរគេទាងំឡាយដដ្េបជឿថាពួកបរទទួេរងនូវការបរ ើសបអ្ើងពូជសាសន៍ ពណ្៌សមបុ រ ឬជារិកំបណ្ើរ អាច្បដាក់ពាកយរណ្ត ងឹអ្ំពកីារបរ ើសបអ្ើងទាងំប ោះប្សរតាម
ជំពូក VI សល វូការ  កន ុងរយៈបពេ 180 នងៃរ ា រព់ីបកើរមានបេរុការណ្៍ដដ្េបានបោទប្រកាន់ប ោះ តាមរយៈ RTD បដាយការរំបពញនងិប្ររេ់នូវពាកយរណ្ត ឹងកន ុង
ជំពូក VI បនោះ។     
 
ពាកយរណ្ត ងឹកន ុងជំពូក VI ប្រូវប វ្ ើប ើងជាោយេកខណ្៍អ្កេរ។  ប្រសនិបរើអ្រិងជិនប្រូវការជំនួយបៅកន ុងការរំបពញដរររទកន ុងការដាក់ពាកយរណ្ត ឹងបនោះ សូម
ទាក់ទងបៅកាន់ដសនកទ ំក់ទនំងអ្រងិិជនតាមរយៈបេខ  (209) 943-111 បេើយពួកបរនឹងសតេ់ជនួំយ។  សូមប្ររេ់ដរររទដដ្េបានរំបពញរចួ្បតាមសំរុប្រ 
នប្រសណ្ីយ៍ ទូរសារ អ្ុីដម៉ែេ ឬប្ររេ់បដាយផ្ទា េ់បៅកាន់៖   
 

San Joaquin RTD  
Attn: Title VI Administrator 
421 E. Weber Ave.  
Stockton, CA 95202 
ទូរសារ៖ (209) 948-8516 
អ្ុីដម៉ែេ៖ comments@sjRTD.com 

អ្រិងជិនក៏អាច្បប្ររេ់ពាកយរណ្ត ងឹបដាយផ្ទា េ់សងដដ្រ តាមរយៈ៖  

State of California Department of Transportation 
Division of Rail and Mass Transportation 
P.O. Box 942874, MS #39 
Sacramento, CA 94274-0001 

Federal Transit Administration Office of Civil Rights 
Attn: Complaint Team  
East Building, 5th Floor – TCR 
1200 New Jersey Ave, SE 
Washington, DC 20590 

  

ប្រសិនបរើពាកយរណ្ត ងឹប្រូវបានប្ររេជូ់នដ្េ់ RTD បយើងនឹងពិនិរយបមើេពរ័៌មានប ើង វ ញញ នងិបសាើេខិិររញ្ជា ក់ពកីារទទួេបានពាកយរណ្ត ងឹបដ្ើមបីជូនដ្ំណ្ឹង
ដ្េ់អ្រិងជិន ថាបរើពាកយរណ្ត ឹងបនោះនងឹប្រូវប វ្ ើការបសុើរអ្បងេរឬយ៉ែ ងណាប ោះ។  ការសបប្មច្បជាោយេកខណ្៍អ្កេរអ្ពំីេទធសេននពាកយរណ្ត ឹងបនោះ នឹងប វ្ ើប ើង
មិនបេើសរយៈ 30 នងៃប វ្ ើការ បប្កាយបពេទទួេបាន។ ប្រសិនបរើពាកយរណ្ត ងឹមានភសត ុតាងប្ររ់ប្ោន ់RTD នងឹសតេ់បយរេដ់្េអ់្នកដាក់ពាកយរណ្ត ឹងអ្ំពីសទិធិ
ររស់ខល នួកន ុងការរត ឹងឧទធរណ្៍។ 

 
កិច្ចដំណ ើរការប ត ឹងឧទធរ  ៍
ប្រសិនបរើអ្នកដាក់ពាកយរណ្ត ឹងមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងការសបប្មច្បររស់ RTD អ្នកដាកព់ាកយរណ្ត ងឹអាច្បរត ឹងឧទធរណ្៍បេើបសច្បកត ីសបប្មច្បបនោះជាោយេកខណ្អ៍្កេរបៅ
កាន់ RTD (បៅអាសយដាឋ នខាងបេើ)។  ប្រសនិបរើអ្នកដាក់ពាកយរណ្ត ឹងបជឿថាការបកើរមាននូវទបងវ ើបរ ើសបអ្ើងបនោះ រឺជាការរំបោភរំពានដ្េច់្បារ់សេព័នធ ការរត ឹង
ឧទធរណ្៍អាច្បប វ្ ើប ើងបដាយផ្ទា េ់បៅកាន់ភាន កង់ារមួយច្បំនួនដូ្ច្បខាងបប្កាម៖  
 

• ប្រូវដាក់រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍កន ុងរយៈណពល 180 ថ្ងៃបន្ទា ប់ពីទណងវើណរ ើសណ ើងបដលបានណោទប្បកាន់ណនេះ Federal Transit Administration Office of Civil 
Rights 
East Building, 5th Floor – TCR  
1200 New Jersey Avenue SE 
Washington, DC 20590 
 

• ប្រូវដាក់រណ្ត ងឹឧទធរណ្៍កន ុងរយៈបពេ 180 ថ្ងៃបន្ទា ប់ពីទណងវើណរ ើសណ ើងបដលណោទប្បកាន់ណន្ទេះ ឬកន ុងរយៈណពល 300 ថ្ងៃ ប្បសិនណបើបទណោទប្បកាន់ណន្ទេះ
ប្របដ ត ប់ណោយច្ាប់ប្បឆំងនឹងការណរ ើសណ ើងកប្រិតតំបន់ឬរដឋ ជូនដ្េ ់Equal Employment Opportunity Commission 
San Francisco District Office 
450 Golden Gate Avenue 
5 West, P.O. Box 36025 
San Francisco, CA 94102-3661  

 
  



                                                                                     * ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រូវការពរ័ម៌ានជាភាសាបសេងបទៀរ សូមទាក់ទងបៅបេខ (209) 943-1111 

ភ្នា ក់ងារដឹកជញ្ជ ូនកន ុងតំបន់ San Joaquin  
បបបបទពាកយប ត ឹងកន ុងជំពូក VI  

 

រំបពញពាកយរណ្ត ងឹឲ្យបានបពញបេញ។  មានដរពាកយរណ្ត ឹងបពញបេញរ៉ែុបណាណ ោះ ដដ្េនងឹប្រូវោរ់ការតាមនីរិវ ញ្ ី។   
 
 

បនាកទី I៖  

ប ម្ ោះ៖  

អាសយដាឋ ន៖  

ទូរសពា (េំបៅដាឋ ន)៖ ទូរសពា (កដនែងប វ្ ើការ)៖ 

អាសយដាឋ នអ្ុីដម៉ែេ៖ 

េកខខណ្ឌរប្មូវទប្មង់ដរររទដដ្េអាច្បបប្រើប្បាស់បាន? 
☐    អ្កេរ្ ំ ☐   ការដសរដខេអារ់សំប ង 

☐   TDD ☐   បសេង  ៗ

បនាកទី II៖  

បរើអ្នកកពំុងដាក់ពាកយរណ្ត ឹងបដាយខល នួឯងផ្ទា េ់ដមនឬបទ? 

        ☐   បាទ/ោស។  ចូ្លណៅបនាកទី III. 

        ☐   បទ។ ប្រសនិបរើបទ សូមរំបពញប ម្ ោះ នងិទំ ក់ទនំងជាមួយរុរគេដដ្េអ្នកកពំងុរត ឹង។  

សូមពនយេ់អ្ពំីមូេបេរុដដ្េអ្នកប វ្ ើការដាក់ពាកយរណ្ត ងឹជនួំសឲ្យភារីទរីី៖  

សូមរញ្ជា ក់ថាអ្នកទទួេបានការអ្នុញ្ជា រពីភារីរងបប្ោោះ ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងដាក់ពាកយរត ឹងជនួំសឲ្យភារទីីរី។  ☐ បាទ/ោស ☐     បទ 

 

បនាកទី III៖ 

ខុ្ំបជឿថាការបរ ើសបអ្ើងដដ្េខុ្ជួំរប្រទោះ រឺដសែកបេើមូេដាឋ ន (សូមរូសបៅរាេ់ច្បំណុ្ច្បដដ្េពាក់ព័នធ )៖ 

☐   ជារិសាសន ៍    ☐   ពណ្៌សមបុ រ   ☐   បដ្ើមកំបណ្ើរ 

កាេររ ញបច្បេទននទបងវ ើបរ ើសបអ្ើងដដ្េបានបោទប្រកាន់ (ដខ នងៃ ឆ្ន ំ)៖  
 
ពនយេ់ឲ្យបានច្បាសត់ាមដដ្េអាច្បប វ្ ើបានអ្ពំីអ្វ ីដដ្េបានបកើរប ើង នងិមូេបេរុដដ្េអ្នកបជឿថាអ្នកបានទទួេរងនូវការបរ ើសបអ្ើង។  បរៀររារ់អ្ពំីរុរគេទាងំអ្ស់
ដដ្េពាកព់័នធ។  រញ្ច េូនូវប ម្ ោះ និងព័រ៌មានទំ ក់ទនំងអ្ពំីររុគេដដ្េមានការបរ ើសបអ្ើងបេើររូអ្នក (ប្រសនិបរើអ្នកសាគ េ់) កដូ៏្ច្បជាប ម្ ោះ នងិពរ័៌មានទំ ក់
ទំនងររស់សាកេីសងដដ្រ។  ប្រសនិបរើប្រូវការច្បប ែ ោះរដនែម សូមបប្រើប្បាស់ដសនកខាងខនងននទប្មង់ដរររទបនោះ។ 
  
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                     * ប្រសិនបរើបោកអ្នកប្រូវការពរ័ម៌ានជាភាសាបសេងបទៀរ សូមទាក់ទងបៅបេខ (209) 943-1111 

បនាកទី VI៖ 

បរើអ្នកដដ្េធ្លែ ររ់ំបពញពាកយរណ្ត ងឹសត ពីីការបរ ើសបអ្ើងបៅកាន់ភាន ក់ងារបនោះពមីុនមកដដ្រឬបទ? ☐    ធ្លែ រ ់ ☐    ពុំធ្លែ រ ់

ប្រសិនបរើ ធ្លែ រ ់សូមសតេនូ់វព័រ៌មានជាឯកសារបយងណាមួយដដ្េពាកព់័នធនងឹពាកយរត ឹងពីមុនមកររស់អ្នក។  
 

បនាកទី V៖ 

បរើអ្នកបានដាក់ពាកយរណ្ត ងឹបនោះបៅកាន់ភាន ក់ងារសេព័នធ រដ្ឋ និងមូេដាឋ ន ឬបៅកាន់រោុការសេពន័ធ  នងិរដ្ឋដដ្រឬបទ?  ☐   បានដាក់    ☐   ពុំបានដាក ់

 
ប្រសិនបរើ បានដាក់ សូមរូសបេើច្បបមែ ើយទាងំអ្ស់ដដ្េពាកព់័នធ ៖ 

☐   ភាន ក់ងារសេព័នធ ៖  __________________________________________________________  

☐   រុោការសេព័នធ ៖    _____________________________________________________________________ ☐   ភាន ក់ងាររដ្ឋ៖  _________________________________________________________  

☐   រុោការរដ្ឋ៖ ______________________________________________________________________________ ☐   ភាន ក់ងារមូេដាឋ ន៖ ___________________________________________________  

សូមសតេ់ព័រម៌ានអ្ពំីររុគេទំ កទ់ំនងបៅតាមទីភាន ក់ងារ/រុោការ ដដ្េបានដាក់ពាកយរណ្ត ឹងបនោះជូន៖ 

ប ម្ ោះ៖ 

រួ ទី៖ 

ភាន ក់ងារ៖ 

អាសយដាឋ ន៖ 

ទូរសពា៖ 

បនាកទី VI៖ 

ប ម្ ោះភាន ក់ងារដដ្េពាកយរណ្ត ឹងប វ្ ើប ើងច្បំបពាោះ៖ 

ប ម្ ោះរុរគេដដ្េពាកយរណ្ត ងឹប វ្ ើប ើងច្បំបពាោះ៖ 

រួ ទី៖ 

ទីតាំង៖ 

ប ម្ ោះទូរសពា (បរើមាន)៖ 
 

អ្នកអាច្បភាា រម់កជាមួយនូវឯកសារជាោយេកខណ្៍អ្កេរ ឬពរ័៌មានបសេងបទៀរដដ្េអ្នករិរថាមានជារព់ាក់ពន័ធនងឹពាកយរណ្ត ឹងររស់អ្នក។  េរែបេខាររស់អ្នក 
និងកាេររ ញបច្បេទ ប្រូវមានជាោំបាច្បដូ់្ច្បខាងបប្កាម៖ 

 
 _________________________________________________________________  ________________________________________________________  
 េរែបេខា   កាេររ ញបច្បេទ 
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