ជំពក
ូ VI នីតវិ ធ
ិ ដា
ី ក់ពាក្យបណ្ដង
ឹ និងស ប
៊ើ អសងេត
នីតិវិធីទំងសនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់សល៊ើគ្រប់ពាក្យបណ្ដឹងដដលបានដាក់សដាយសោងតាមជំពូក VI (Title VI)
ននច្្ាប់

ិទ្ធិ

ីវិល (Civil Rights Act) ឆ្នំ 1964 មាគ្តា 504 ននច្្ាប់សាារនីតិ

ម្បទ (Rehabilitation Act) ឆ្នំ

1973 និងច្្ាប់ជនពិការអាសមរិក (Americans with Disabilities Act) ឆ្នំ 1990
បានសោទ្គ្បកាន់ សៅកនុងកមមវិធឬ
ី

គ្មាប់ការសរើ

សអ៊ើងដែលគ្រូវ

កមមភាពណាមួយ ដដលគ្រប់គ្រងសដាយអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនតំបន់ Lowell

(Lowell Regional Transit Authority (LRTA))។
នីតិវិធីទំងសនេះ មិនបានបដិស
ហព័នធ ឬកនុងការដ

ធ

ិទ្ធិរប

់សដ៊ើមបណ្ដឹងកនុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការសៅកាន់ទ្ីភានក់ងាររដឋ ឬ

ែងការគ្បឹក្ាសោបល់ឯកជន

កិច្ចគ្បឹងដគ្បងគ្រប់មសធ្ោបាយនឹងគ្តូវបានសធែ៊ើស
បំផ្តតាមដដលអាច្សធែបា
៊ើ ន។ ជសគ្ម៊ើ
បានសគ្ប៊ើគ្បា

់សដ៊ើម្បដី

៊ើងសដ៊ើម្បទ្
ី ទ្ួលបានស

ននការជួប

គ្មេះ

ច្កដី

សអ៊ើង។

សគ្មច្សល៊ើពាក្យបណ្ដឹងសៅកគ្មិតជ្ញន់ទប

គ្មួលសគ្ៅផ្លូវការរវាងភារីរងសគ្រេះ និង LRTA អាច្នឹងគ្តូវ

ែងរកដំសណាេះគ្សាយ។ ជនណាមានក់ គ្កម ឬអងគភាពណាមួយដដលសជឿជ្ញក់ថា ខ្លួនបាន

សគ្កាមកមមវតថនុ នការសរើ
អា

គ្មាប់ពាក្យបណ្ដឹងសោទ្គ្បកាន់គ្បឆ្ំងនឹងអំសព៊ើសរើ

ត
ិថ

សអ៊ើងតាមជំពូក VI និងបញ្ញតតិពាក់ព័នធនានា អាច្ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជ្ញលាយលកខណ្៍អក្សរតាម

យដាានខាងសគ្កាម៖
Title VI Coordinator
Lowell Regional Transit Authority
145 Throndike Street
Lowell, MA 01852

វិធានការខាងសគ្កាមនឹងគ្តូវបានអនវតតសដ៊ើម្បសី ដាេះគ្សាយពាក្យបណ្ដឹងជំពូក VI៖
1.)

គ្តូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការមួយកនុងរយៈសពល 180 នងៃ បនាាប់ពីមានករណ្ីសោទ្គ្បកាន់សក៊ើតស

៊ើង។ ពាក្យ

បណ្ដឹងគ្តូវសធែ៊ើស

់ខ្លួន សដាយមាន

៊ើងជ្ញលាយលកខណ្៍អក្សរ និងច្េះហតថសលខាសដាយបរគលសនាេះ ឬតំណាងរប

បញ្ជាក់ពសី ្មេះ អា
ការសរើ

យដាាន និងសលខ្ទ្ូរ

័ពទរប

សអ៊ើង មូលដាានននពាក្យបណ្ដឹង (ពូជសា

់សដ៊ើមបណ្ដឹង ស្មេះរប
ន៍ ពណ្៌សម្បុរ

កាលបរិសច្េទ្ដដលមានការសោទ្គ្បកាន់អំសព៊ើសនាេះ។ ស
ការសោទ្គ្បកាន់គ្បឆ្ំងនឹងការសរើ
2.)

់មន្តនតដី ដលគ្តូវបានសោទ្គ្បកាន់ពី

ញ្ជាតិសដ៊ើម សេទ្ ពិការភាព អាយ) និង

ច្កដីអេះអាងដដលលំអិតពីអងគសហត និងសាានភាពនន

សអ៊ើង គ្តូវមានភាាប់ជ្ញមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងទំងអ

កនុងករណ្ីសដ៊ើមបណ្ដឹងមិនអាច្ ឬអ

មតថភាពកនុងការផ្ដល់ស

អាច្ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសដាយផ្ទាល់មាត់អំពីការសរើ

ច្កដីអេះអាងជ្ញលាយលកខណ្៍អក្សរ សដ៊ើមបណ្ដឹង

សអ៊ើង សៅកាន់អនក

គ្មប

គ្មួលជំពូក VI រប

(LRTA Title VI Coordinator)។ សគ្កាមលកខខ្ណ្ឌទំងសនេះ សដ៊ើមបណ្ដឹងនឹងគ្តូវបាន
អនក

គ្មប

គ្មួលជំពូក VI រប

់។

មាា

់ LRTA

សហ៊ើយ

់ LRTA នឹងជួយដល់សដ៊ើមបណ្ដឹងកនុងការបដូរការសោទ្គ្បកាន់ពផ្ទ
ី ល
ា ់មាត់សៅ

ជ្ញលាយលកខណ្៍អក្សរ។
3.)

សៅសពលដដលបានទ្ទ្ួលពាក្យបណ្ដឹងរួច្ អនក

គ្មប

គ្មួលជំពូក VI នឹងផ្ដល់ការទ្ទ្ួលសាាល់ជ្ញលាយ

លកខណ្៍អក្សរជូនសដ៊ើមបណ្ដឹង កនុងរយៈសពលដប់ (10) នងៃតាមរយៈលិខ្ិតអន
4.)

សប៊ើ

ិនជ្ញពាក្យបណ្ដឹងគ្តូវបានោត់ទ្កថាមិនសពញសលញ សនាេះនឹងមានការស

ន៊ើ

ិដឋ។
ំព័ត៌មានបដនថម សហ៊ើយសដ៊ើម

បណ្ដឹងនឹងមានរយៈសពល 60 នងៃសដ៊ើម្បផ្
ី ដល់ព័ត៌មានដដលគ្តូវការ។ ការខ្កខានមិនបានអនវតតដូច្ខាងសល៊ើអាច្
នឹងគ្តូវបានោត់ទ្កជ្ញមូលសហត

មគ្

ប

គ្មាប់ការកំណ្ត់ពភា
ី ពរមនអងគស

ច្កដី

គ្មាប់ការស

៊ើបអសងេត។

5.)

កនុងរយៈសពល 15 នងៃសធែ៊ើការបនាាប់ពបា
ី នទ្ទ្ួលពាក្យបណ្ដឹងសពញសលញ LRTA នឹងកំណ្ត់យតាាធិការរប
ខ្លួនកនុងការដ
ការស
សគ្ជ៊ើ

ែងរកអងគសហត និងកំណ្ត់ថាសត៊ើពាក្យបណ្ដឹងមានអងគស

៊ើបអសងេតដដរឬសទ្។ កនុងរយៈសពល (5) គ្បាំនងៃននស
តាំងគ្

បច្្ាប់រប

សប៊ើស

ច្កដី

ច្កដី

គ្មាប់ស

ច្កដី

៊ើបអសងេតពាក្យបណ្ដឹង ការជូនដំណ្ឹងគ្តូវបញ្ជាក់ឲ្យច្្ា
៊ើបអសងេត ការជូនដំណ្ឹងគ្តូវបញ្ជាកព
់ ី

ករណ្ី LRTA មិនមានយតាាធិការ/
ោត់តាង
ំ មន្តនតីស

7.)

ហព័នធ

សប៊ើពាក្យបណ្ដឹងមានអងគស
ោត់តាង
ំ មន្តនតសី
ស

បដដលមានយតាាធិការ/

គ្មាប់ការស

៊ើបអសងេតមានក់។ ការស

ងពី

បច្្ាប់ នឹង

បច្្ាប់ នឹងបញ្ចូនបណ្ដឹងសនាេះសៅ

មតថកិច្ចសល៊ើករណ្ីសនាេះ។

៊ើបអសងេត អនកគ្រប់គ្រង ឬជនគ្តូវបានោត់តាំងគ្

៊ើបអសងេតសពញសលញមួយនឹងគ្តូវបានសធែ៊ើស

បច្្ាប់នឹង

៊ើង សហ៊ើយរបាយការណ្៍

៊ើបអសងេតមួយនឹងគ្តូវបានគ្បរល់ជូនអនកគ្រប់គ្រងកនុងរយៈសពល 60 នងៃបនាាប់ពបា
ី នទ្ទ្ួលពាក្យបណ្ដឹង។

របាយការណ្៍សនាេះនឹងមានស
មាា

ការស

៊ើបអសងេតសដាយសារគ្បការណាមួយ មន្តនតីស
ន៊ើ

និងស

ច្កដី

ច្កដីពណ្៌នាពីសរឿងសហតតាមលំដាប់ ស

បាន

មានការស
8.)

មតថកិច្ចគ្រប់គ្រន់ អនកគ្រប់គ្រង ឬជនគ្តូវបានោត់តាំងគ្

មគ្

ច្កដី

ហការទំងគ្

៊ើបអសងេត។

៊ើបអសងេតមានក់។ អនកគ្រប់គ្រង ឬជនគ្តូវបានោត់តាំងគ្

កាន់ទ្ីភានក់ងាររដឋ ឬ

់ ពី

មាាងសហតននយតាាធិការ/

់ LRTA និងជូនដំណ្ឹងដល់រូភារីថានឹងតគ្មូវឲ្យមានការច្ូលរួម

ពួកសរកនុងការគ្បមូលព័ត៌មានបដនថម និងជួយដល់មន្តនតសី
6.)

ិដឋ សដាយសធែ៊ើការ

សគ្មច្សនាេះ។

សប៊ើពាក្យបណ្ដឹងនឹងគ្តូវបានសប៊ើកការស
មតថកិច្ចរប

សគ្មច្សនេះ អនកគ្រប់គ្រង ឬបរគលគ្តូវបាន

សគ្មច្សនេះ។

សគ្មច្មិនដមន

មូលសហតននការសធែ៊ើស
b.

ច្កដីគ្រប់គ្រន់សដ៊ើម្បធា
ី នាឲ្យមាន

់ខ្លួននឹងជូនដំណ្ឹងដល់សដ៊ើមបណ្ដឹង ឬច្ងច្សមល៊ើយ តាមលិខ្ិតអន

ជូនដំណ្ឹងដល់ពួកសរពីស
a.

ច្កដី

់

សគ្មច្មួយដដលមានអនសា

ច្កដី

សងខបពីបរគលទំងអ

ន៍ និងវិធានការផ្្សេះផ្្ា

មគ្

៊ើបអសងេតនឹងជូនដំណ្ឹងដល់អាជ្ញាធរ

់ដដលគ្តូវ

ប។ សប៊ើមានការពន្ោរ
មគ្

ប សហ៊ើយនឹង

ំការពន្ោរសពល។

អនកគ្រប់គ្រង ឬជនគ្តូវបានោត់តាំងគ្

បច្្ាប់រប

់ខ្លួននឹងសច្ញលិខ្ិតអំពីលទ្ធផលសស៊ើបអសកេរ សៅឲ្យ

សដ៊ើមបណ្ដឹង និងច្ងច្សមល៊ើយកនុងរយៈសពល 90 នងៃបនាាប់ពី បានទ្ទ្ួលពាក្យបណ្ដឹង។
9.)

សប៊ើសដ៊ើមបណ្ដឹងមិនសពញច្ិតតនឹងស

ច្កដី

សគ្មច្រប

់ LRTA សល៊ើពាក្យបណ្ដឹង សដ៊ើមបណ្ដឹងមាន

បណ្ដឹងសៅកាន់៖
Civil Rights Officer
Federal Transit Administration
55 Broadway, Suite 920
Cambridge, MA 02142

ិទ្ធិដាក់ពាក្យ

