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ព័ត្ា៌ នសក្ាប់អត្ិថជិ នផ្ដ្លានចំមណ្េះដ្ឹងផ្នរែ ភាសាអង់មគេសានរក្មត្ិ ផ្ដ្លនតលម់ ោយរមមវធិ ៊ី និងសរមមភាពរបស់ក្រសួងការងារ
និងឧសាហរមម (L&I) រដ្ឋវ៉ាសុន៊ី មោន
ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមមរិរបានឯរភាពរិចចក្ពមមក្ពៀងជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ និងការងារ (L&I)
រដ្ឋវ៉ាសុ៊ីនមោនមដ្ើមប៊ីមោេះក្សាយបណ្ដ ឹងអំព៊ីសិទ្ជធិ នសុ៊ីវិលផ្ដ្លបានបដឹងមោយរមមររផ្ដ្លានចំមណ្េះដ្ឹងផ្នែរភាសាអង់មគេសានរក្មិត្ (LEP)
ផ្ដ្លពួរគាត្់បានអេះអាងថាក្ត្ូវបានមគមរីសមអើងជាត្ិសាសន៍រែុងរមមវិធ៊ីទ្ទាូ ត្់សំណ្ងជូនរមមរររបស់រដ្ឋ។
លិខិត្បញ្ជារ់ការពិត្មនេះនដល់ទ្ិដ្ឋភាពទ្ូមៅននពារយគនេឹេះមៅរែុងរិចចក្ពមមក្ពៀងម េះ និងចមមេើយសក្ាប់សំណ្ួរទ្ូមៅអំព៊ីសិទ្ធិរបស់អត្ិថិជន L&I
ផ្ដ្លមិននិយាយភាសាអង់មគេសជាភាសាទ្៊ីមួយរបស់ពួរមគ និងអែរផ្ដ្លអាចអាន និយាយ សរមសរ ឬយល់ភាសាអង់មគេសានរក្មិត្។
ទ្ិដ្ភាឋ ពទ្ូមៅននរិចក្ច ពមមក្ពៀង
រិចចក្ពមមក្ពៀងមនេះមសែើ្យានការផ្រលមអមសវជំនយួ ផ្នែរភាសាផ្ដ្ល L&I នដល់ជូនអត្ិថជិ នផ្ដ្លានចំមណ្េះដ្ឹងផ្នែរ
ភាសាអង់មគេសានរក្មិត្ដ្ូចជា៖
 L&I នឹងបមងកត្
ើ ផ្ននការជំនួយផ្នែរភាសាផ្ដ្លនឹងបមងកើត្សរមមភាពក្គប់ក្គងផ្ដ្លក្ត្ូវអនុវត្តមគាលនមយាបាយមក្បើក្បាស់ភាសា
និងធា អនុមោមភាពោមចាប់សពត៊ី ៊ីសិទ្ធិជនសុ៊ីវលិ សហព័នធ។
 L&I នឹងបផ្នែមសាជិរក្បរ
ឹ ាមយាបល់រែុងគណ្ៈរាម ធិការសក្មបសក្មួលភាសាមដ្ើមប៊ីនដល់អត្ែក្បមយាជន៍ជូនរមមររ LEP
និងសាគមន៍និមយាជររដ្ឋវ៉ាសុ៊ីនមោន។
 L&I នឹងោរ់ជូនរបាយការណ្៍លមអត្
ិ ផ្ដ្លរត្់ក្ោព៊ីការអនុវត្តរិចចក្ពមមក្ពៀងរបស់ខេួន។
មត្ើបគុ លគ រិ L&I ក្ត្វូ នដលព់ ត្័ ា៌ នមរខ្ជាុំ ភាសាផ្ដ្លខ្មុំ ក្បក្ើ បាស់ផ្ដ្រមទ្?
ផ្មនមហើយ។ បុគគលិរ L&I ក្ត្ូវបញ្ាូនព័ត្៌ានមៅអត្ិថិជន LEP របស់ខេួនជាភាសារបស់ពរួ មគ ដ្ូមចែេះពួរមគអាចយល់ និងចូលរួមក្គប់រមមវធិ ៊ី
មសវ ឬសរមមភាពរបស់ L&I ។ អត្ិថិជន LEP ានសិទ្ធិចលូ រួមរែុងរមមវិធ៊ី មសវ និងសរមមភាព និងទាន់មពលមវោ។
មត្ើក្បមេទ្ជំនយួ ផ្នរែ ភាសាអវខ៊ី េះេ ផ្ដ្លបុគលគ រិ L&I នដលជ់ នូ អត្ិថជិ ន LEP?
បុគគលិរ L&I ក្ត្ូវនដល់មសវជំនួយផ្នែរភាសាមោយឥត្គិត្នថេជូនអត្ិថិជន LEP ផ្ដ្លពួរមគជួបក្បទ្េះ ឬបុគគល LEP
ណាផ្ដ្លមសែើសុំមសវទាំងមនេះ។ មោយអាក្សយ័ ោមត្ក្មវូ ការ និងសាែ នភាពននការក្បាក្ស័យទារ់ទ្ងរបស់អត្ិថិជន LEP បុគគលិរ L&I
នឹងនដល់មសវជំនួយផ្នែរភាសាជាភាសាផ្ដ្លអត្ិថជិ នមក្បើក្បាស់ដ្ូចជា៖
 ការក្បាក្ស័យទារ់ទ្ងផ្ទាល់ាត្់ជាមួយនិមយាជិត្ L&I ផ្ដ្លមចេះនិយាយព៊ីរភាសា ឬមក្ចើនភាសាផ្ដ្លានសមត្ែភាពផ្ដ្លបានចាត្់ោំង



ការក្បាក្ស័យទារ់ទ្ងផ្ទាល់ាត្់ជាមួយអែរបរផ្ក្បផ្ទាល់ាត្់ផ្ដ្លានសមត្ែភាពក្គប់ក្គាន់ (ជាលរខណ្ៈបុគលគ ឬជា

លរខណ្ៈោច់មោយផ្ែរ) និង
 ការបរផ្ក្បឯរសារ L&I ជាោយលរខណ្៍អរសរសំខាន់ៗមោយអែរបរផ្ក្បផ្ដ្លានសមត្ែភាពក្គប់ក្គាន់ និងានការអនុញ្ជាត្។
មត្ើឯរសារជាោយលរខណ្អ៍ រសរ ឬឯរសារមអែិចក្ត្នូ ចិ ក្បមេទ្អវខ៊ី េះេ ផ្ដ្ល L&I បរផ្ក្បសក្ាប់អត្ិថជិ ន LEP របស់ខនេួ ?
L&I នឹងបរផ្ក្បឯរសារ និងឯរសារមអែិចក្ត្ូនិចផ្ដ្លានសារៈសំខាន់សក្ាប់អត្ិថិជន LEP មដ្ើមប៊ីទ្ទ្ួលបានមសវ និងសរមមភាពរបស់
L&I ។ ឯរសារ ឬឯរសារមអែិចក្ត្ូនិចពិមសសក្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុរថាសំខាន់ ឬមិនសំខាន់អាចអាក្សយ
័ មលើសារៈសំខាន់ននព័ត្៌ានផ្ដ្លានរែុង
ឯរសារ ឬឯរសារមអែិចក្ត្ូនិច។ ឯរសារ និងឯរសារមអែិចក្ត្ូនិចសំខាន់ៗានដ្ូចជា៖
 ឯរសារផ្ដ្លានផ្ចងរែងុ ចាប់
 លិខិត្ ឬមសចរដ៊ីជូនដ្ំណ្ឹងអំព៊ីការកាត្់បនែយ ឬការ
 ទ្ក្មង់បណ្ត ឹង ការយល់ក្ពម ការមោេះផ្លង ឬមបាេះបង់សិទ្ធិ
បញ្ចបម់ សវ ឬអត្ែក្បមយាជន៍
 ទ្ក្មង់ននការទាមទារ ឬពារយសុំ
 មសចរដ៊ីជូនដ្ំណ្ឹងសត៊ីព៊ីសិទ្ធិ ឬទ្ំនួលខុសក្ត្ូវ
 ការជូនដ្ំណ្ងឹ ប ា ន់
 មសចរដ៊ីជូនដ្ំណ្ឹងអំព៊ីមសវជំនួយផ្នរែ ភាសា
មត្ើបគុ លគ រិ L&I អាចត្ក្មវូ ឬមសែសើ ្ុំ យអត្ិថជិ ន LEP ាែ រ់មក្បើ ឬ ំសាជិរក្គសា
ួ រ ឬមិត្េត រតមិ ធវជាើ អែរបរផ្ក្បផ្ទាល់ាត្់បានមទ្?
មិនអាចមទ្។ បុគគលិរ L&I មិនអាចមក្បើក្បាស់រនូ សាជិរក្គួសារ ឬមិត្តេរតិរបស់អត្ិថិជន ឬអែរមៅផ្របរមធវើជាអែរបរផ្ក្បផ្ទាល់ាត្់បានមទ្។
បុគគលិរ L&I អាចនតល់អែរបរផ្ក្បផ្ទាល់ាត្់ានសមត្ែភាពផ្ដ្លមចេះនិយាយភាសារបស់អត្ិថិជន LEP
មោយឥត្គិត្នថេសក្ាប់អត្ិថិជនម េះមទ្។
មត្ើដ្មំ ណ្ើរការអវខ៊ី េះេ ផ្ដ្ល L&I មក្បមើ ដ្ើមប៊ីរណ្
ំ ត្់អត្ដសញ្ជាណ្ និងោមោនត្ក្មវូ ការរបស់អត្ិថជិ ន LEP របស់ខនេួ ?
 បុគគលិរ L&I នឹងរំណ្ត្់អត្ដសញ្ជាណ្អត្ិថិជន LEP ្យបានឆាប់រហ័សោមផ្ដ្លអាចមធវើបានអំែុងមពលទ្ំ រ់ទ្ំនងមលើរដ្ំបូង។
 L&I និងជូនដ្ំណ្ឹងអត្ិថិជន LEP អំព៊ីសិទ្រធិ បស់ពួរមគរែុងការទ្ទ្ួលបានមសវជំនួយផ្នែរភាសា។
 L&I នឹងរត្់ក្ោ និងោមោនភាសាផ្ដ្លអត្ិថិជន LEP មក្បើក្បាស់របស់ខេួន។
 L&I នឹងពិនិត្យមែើងវិញមលើទ្ិនែន័យភាសារែុងឆាែំន៊ីមួយៗ មហើយមធវើការផ្ទេស់បតូរផ្ដ្លចាំបាច់រែុងការមោេះក្សាយត្ក្មូវការរបស់អត្ិថិជន
LEP របស់ខេួន។
ជាទ្ូមៅ មត្ើជហា
ំ នអវខ៊ី េះេ ផ្ដ្ល L&I នឹងអនុវត្តមដ្ើមប៊ីធា បានការមក្បក្ើ បាស់ក្បរបមោយក្បសិទ្ភាធ ពសក្ាប់អត្ិថជិ ន LEP?
 L&I នឹងនតល់មសវជំនួយផ្នរែ ភាសាផ្ដ្លានក្បសិទ្ធភាពជូនអត្ិថិជន LEP មោយឥត្គិត្នថេ។
 L&I នឹងធា ថាអែរបរផ្ក្បផ្ទាល់ាត្់ និងអែរបរផ្ក្បានចំមណ្េះដ្ឹងផ្នែរភាសាទាំងព៊ីរ និងពារយ ឬមគាលគំនិត្ពិមសសផ្ដ្លពួរមគបាន
ទ្ទ្ួលការបណ្តុ េះបណាតលយា៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវ។
 L&I នឹងមោេះក្សាយបណ្ត ឹងជូនអត្ិថិជនផ្ដ្លមជឿជារ់ថាពួរមគក្ត្ូវបានបដ្ិមសធមិន្យមក្បក្ើ បាស់មសវ L&I មោយសារពួរមគជា LEP។

មត្ើខក្្ុំ ត្វូ មធវដ្ើ ចូ មមតច ក្បសិនមបើខា្ុំ នសំណ្ួរ ក្ត្វូ ការព័ត្ា៌ នបផ្នមែ ឬមជឿជារ់ថា L&I មិនបានរំពងុ នតលម់ សវជំនយួ ផ្នរែ ភាសាក្គប់ក្គាន់ជនូ
អត្ិថជិ ន LEP របស់ខនេួ ?
មោរអែរអាចចូលមមើលវិបសាយរបស់មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិជនសុ៊ីវិល (CRC) របស់ក្រសួងការងារោមមគហទ្ំព័រ
www.dol.gov/oasam/programs/crc/ ឬទ្ំ រ់ទ្ំនង CRC ោមរយៈមលខទ្ូរស័ពា 202-693-6502 (voice) or 800-877-8339
(មសវបញ្ាូនបនតរបស់សហព័នធ – TTY/TDD) ឬោមរយៈអុ៊ីផ្មល CRCExternalComplaints@dol.gov ។ សក្ាប់ព័ត្៌ានបផ្នែមអំព៊ី
ការោរ់ពារយបតឹង សូមចូលមៅកាន់មគហទ្ំព័រ
អែររ៏អាចចូលមមើលវិបសាយផ្នែរសក្មបសក្មួលនិងអនុមោមភាពសហព័នធរែុងផ្នែរសិទ្ធិជនសុ៊ីវិលននក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមមរិរ (FCS) ោម
មគហទ្ំព័រ http://www.justice.gov/crt/federal-coordination-and-compliance-section ឬទ្ំ រ់ទ្ំនង FCS ោមរយៈ1-888848-5306 (សំមែង / TTY)។ សក្ាប់ព័ត្៌ានបផ្នែមអំពកា
៊ី រោរ់ពារយបតឹង សូមចូលមៅកាន់មគហទ្ំព័រ
http://www.justice.gov/crt/filing-complaint។

