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ទ្រមង�់ក្យបណ� ងឹអពីំ�រេរ �សេអើង 
និងនតីិវ �ធី��េ្រ�មច�ប់ស� ីពីសិទ� ិពលរដ��� ំ 
1964 �្រ� VI។ 

 

ស្រ�ប់ែផ�កគម�គមន៍ ឬ�រដឹកជ�� �ន�ក់ពន័�នឹងគេ្រ�ងេនះ ្របសិនេបើអ�កគិត� េគមនិ�ន្រប្រពតឹ� ិ
មកេលើអ�កេ�យេស� ើ�ពេ�ះេទ េ�យ�រែតប�� �តិ�សន៍ �តិកំេណើត េភទ ពិ�រ�ព 
ឬមូលេហតុេផ្សងេទៀតែដល�រ�រេ�យច�ប់ េ�ះអ�ក�នសិទ� ិ�ក់  �ក្យ បណ� ឹងផ� �វ�រេ��ន់ទី្រក �ង�ខូ�៉។ 

 
�រែណ�ំ៖ ្របសិនេបើអ�កចង�់ក់ �ក្យបណ� ឹងស� ីពី�រេរ �សេអើងេ��ន់ទី្រក �ង�ខូ�៉ សូមបំេពញបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 
�ងេ្រ�ម និងេផ�ើទ្រមង់ែបបបទេនះេ�៖  City of Tacoma, Attention Title VI Coordinator, Keith Armstrong, 
Community & Economic Development Department, Customer Service Center, Second Floor, City of Tacoma, 747 
Market Street, Tacoma, WA 98402-3793. 

 
 

1. េ�� ះរបស់អ�ក៖ 2. ទូរសព� ៖ 3. �សយ�� ន�� ក់េ�៖ 
(ផ� �វ/្របអប់សំបុ្រត ទី្រក �ងរដ� េលខកូដតំបន់)  

4. េតើនរ�ែដល អ�ក គិត�េរ �សេអើងេលើ របូអ�ក? 
សូបេរៀប�ប់េ�� ះរបស់ពួកេគ 
និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដល អ�ក �ចដឹងពីពួេគ៖  

5. 
�លបរ �េច�ទៃនេហតុ�រណ៍ែដល�នេ�ទ្រប�ន៖់ 

6. �រេរ �សេអើងេ�យ�រប�� ៖ 
 

 �តិ�សន៍ 

 ពណ៌សម្ប� រ 
 �តិកំេណើត៖_________________________________________________ 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.cityoftacoma.org/
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7. សូមពន្យល់ពីអ� �ែដល�នេកើតេឡើង និងេហតុដូចេម�ច�ន�អ�កគិត� ខ� �ន្រត�វ�នេគេរ �សេអើង។ 
សូមប�� ក់អ�កែដល�ន�រ�ក់ព័ន�។ 
សូម្រ�កដ�្រត�វរមូប�� �លនូវលក�ណៈែដលអ�កគិត�បុគ�លេផ្សងេទៀត្រត�វ�នេគ្រប្រពឹត�ខុសពីអ�ក។ 
្របសិនេបើអ�ក�នឯក�រ��យលក�ណ៍អក្សរេផ្សងេទៀតអំពីអ� �ែដល�នេកើតេឡើង 
សូម�� ប់ឯក�រេ�ះមក�មួយទ្រមង់ែបបបទេនះ។ 

 

សូមបំេពញ ទំព័រ 3 ៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ 
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ព័ត�នបែន�ម 
 

8. េហតុអ� ��ន�អ�កេជឿ� េហតុ�រណ៍េនះ�នេកើតេឡើង? 

9. េតើប�� េនះ�ចេ�ះ្រ�យ�នេ�យវ �ធី� េដើម្បីឲ្យអ�កសប�យចិត�? សូមប�� ក់� 
នីតិវ �ធីេនះនឹងមិន�មំកនូវ�របង់្រ�ក់សំណង�រខូច�តស្រ�ប់�រ�ក់ទណ� កម� ឬសំណង�្រ�ក់េឡើយ។ 

10. េតើព័ត៌�នេផ្សងេទៀតអ� �ខ�ះែដល�ចជួយេយើងឲ្យ�នយល់ពីអ� �ែដល�នេកើតេឡើង? េតើ�ននរ��� ក់ 
ែដលេយ ើង  �ចទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មែដរឬេទ? ្របសិនេបើ�ន សូមេរៀប�ប់េ�� ះ េលខទូរសព�  
�សយ�� ន �សយ�� នអុីែម៉ល ។ល។  

ហត�េល�៖ �លបរ �េច�ទ៖ 
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នីតិវ �ធីបណ� ឹងស� ពីី�រេរ �សេអើងៃនទី្រក �ង�ខូ�៉ 

្របសិនេបើអ�ក គិត�អ�កមិនទទួល �ន �រ្រប្រពឹត  េ�យេស� ើ�ព�� េ�ះេទ េ�យ�រែតប�� �តិ�សន៍ពណ៌សម្ប� រ 
ឬ�តិកំេណើត របស់អ�ក ឬមូលេហតុេផ្សងេទៀតែដល�រ�រេ�យច�ប់ េ�ះអ�ក�នសទិ� ិ�ក់  
�ក្យបណ� ឹងផ� �វ�រេ��នទ់ី្រក �ង�ខូ�៉ ។ 

 
រេបៀប�ក់�ក្យបណ� ឹង 

 
1. ក� �ងរយៈេពល180 ៃថ�ប�� ប់ពី េហតុ�រណ៍េនះ សូមបំេពញទ្រមង់ �ក្យបណ� ឹង�ម�្រ� VI។ អ�ក្រត�វ 

េឆ� ើយ្រគប់សំណួរ�ងំអស់។ 
 
2. សូមបំេពញទ្រមង់ែបបបទេនះឲ្យ�នចប់សព� ្រគប់ េដើម្ីបជួយឲ្យទី្រក �ងេធ� �ចំ�ត់�រេលើ�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក។  

�ក្យបណ� ងឹ្រត�វេធ� �េឡើង��យលក�ណ៍អក្សរ និង្របគល់ជូនេ�យ�� ល់ �មអុីែម៉ល ទូរ�រ ឬអុីែម៉ល 
(ែដលរមួប�� �លនូវច�ប់ថតចម�ងៃន�ក្យបណ� ឹងមួយច�ប់ែដល�នចុះហត�េល�/ចុះ�លបរ �េច�ទ�ឯក�រ�� ប់មក�
មួយ) ឬ�ទ្រមង់េផ្សងេទៀតស្រ�ប់បុគ�ល��� ក់ែដលត្រម�វឲ្យ�នដំេ�ះ្រ�យ�៉ងសម្រសប។  
សូម្របគល់ទ្រមង់ែបបបទែដល�នបំេពញរចួេ��ន់មជ្ឈមណ� លជំនួយអតិថិជន 
(សូម�នព័ត៌�នលម� ិតែផ�ក�ងេ្រ�ម) ក� �ងរយៈេពល 180 ៃថ�ៃន្របតិទិន 
�ក់ព័ន�នឹងសកម��បេរ �សេអើងែដល�នេ�ទ្រប�ន់ 
េលើកែលងែតេពលេវ�ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យបណ� ឹងេនះ្រត�វ�នពន�រេពលេ�យទី្រក �ង�ខូ�៉ 
ឬរដ��លសហព័ន� ែដល្រគប់្រគងេលើគេ្រ�ងគម�គមន៍េ�ះ។  
�ក្យបណ� ឹងេនះ�ចែស�ងរក�ន�លក�ណៈេអឡិច្រត�និចេ�េលើេគហទំព័ររបស់ទី្រក �ង�ខូ�៉ 
ឬ�ឯក�រេ�ះពមុ�េ�មជ្ឈមណ� លេស�អតិថិជន។ 

 
3. �ក្យបណ� ឹងគប្ីបរមួប�� �លនូវ៖ 

• េ�� ះរបស់អ�ក �សយ�� ន េលខទូរសព�។  ្របសិនេបើអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹងក� �ង�មបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត 
សូមរមួប�� �លនូវេ�� ះរបស់ពួកេគ �សយ�� ន េលខទូរសព� និងទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក�មួយបុគ�លេ�ះ 
(មិត�ភក� ិ េម�វ � ឪពុក�� យ ឬអ�ក្របឹក�េ�បល់។ល។) 

• េ�� ះ និង�សយ�� នរបស់ទី�� ក់�រ �� ប័ន ឬ�រ ��ល័យែដលអ�កគិត��នេរ �សេអើងចំេ�ះអ�ក។ 
• េ�� ះរបស់បុគ�ល��� ក់(�ងំ�យ)ែដលអ�កេ�ទ��នេរ �សេអើងចំេ�ះអ�ក ្របសិនេបើអ�ក�� ល់ 
• ហត�េល� 
• �រេរៀប�ប់ពីលក�ណៈ មូលេហតុ និងេពលេវ�ែដលអ�កគិត� ខ� �នទទួលរង�រេរ �សេអើង។  

សូមរមួប�� �លនូវព័ត៌�ន�វ�ឲ្យ�នេ្រចើន�មែដល�ចេធ� ��ន 
អំពីសកម��បៃន�រេរ �សេអើងែដល�នេ�ទ្រប�ន់។ 
 

4. ្របសិនេបើបុគ�លរងេ្រ�ះ�នចំេណះដឹង��អង់េគ�ស�នក្រមិត ទី្រក �ង�ខូ�៉ (ទី្រក �ង) ្រត�វផ�ល់េស�ជំនួយែផ�ក�� 
ដូច�េស�បកែ្របអត�បទ ឬបកែ្រប�� ល់�ត់ជូនមនុស្សទូេ� 
េ�យមិនគិតពី�ព�� ត់ជំ�ញៃន��អង់េគ�សរបស់ពួកេគេឡើយ។  
ទី្រក �ងក៏្រត�វផល់លទ��ពក� �ង�របកែ្រប�រជូនដំណឹងស� ីពី�្រ� VI របស់ខ� �ន ទ្រមង់ែបបបទ�ក្យបណ� ឹង 
េសចក� ីែណ�ំ���េផ្សងេទៀត េ�យចុចេលើប៊ូតុងេ�ែផ�ក�ងេលើទំព័រេដើមេគហទំព័ររបស់ទី្រក �ង។ 
សូមទំ�ក់ទំនងេ��ន់មជ្ឈមណ� លជំនួយអតិថិជនេ�ែផ�ក�ងេ្រ�ម េដើម្ីប
ផ�ល់ជំនួយស្រ�ប់ឯក�រេ�ះពុម���អំពីេសចក� ីជូនដំណឹង និង/ឬទ្រមង់ែបបបទ�ក្យបណ� ឹងេនះ។ 
 

5. សូម្របគល់  �ក្យបណ� ឹង ��យលក�ណ៍អក្សរេ��ម�រែណ�ំេ�ក� �ងទ្រមង ់ែបបបទេ�ះ។ 
ទី្រក �ងនឹងមិន�ត់វ ��ន�រ ឬ េឆ� ើយតប ចំេ�ះ �ក្យបណ� ឹង �មរយៈ ទូរសព� ឬេ�យ �� ល់េឡើយ។ 

 
�នអ� �េកើតេឡើងប�� ប់ 

 
1. ទី្រក �ងនឹង ទទួលយក នងិពនិិត្យេមើលទ្រមង់ែបបបទ �ក្យបណ� ឹងេនះ េដើម្ីបកំណត់ �េតើ 

ព័ត៌�នបែន�ម�ខ�ះ ែដល ្រត�វ�រ�ំ�ច ់េហើយ�េតើទី�� ក់�រ�ខ�ះ េបើ�ន 
្រត�វេធ� ��រេសុើបអេង�តបែន�មេទៀត េលើ �ក្យបណ� ឹងេ�ះ។ 
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2. ក� �ងរយៈេពលដប់្រ�ំ (15) ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រ ប�� ប់ពីទទួល�ន�ក្យបណ� ឹងរបស់អ�ក អ�កស្រមបស្រម�ល�រអនុវត��្រ� 

VI ៃនទី្រក �ង�ខូ�៉ នឹងផ�ល់ដំណឹងឲ្យអ�កនូវ�រទទួល�ននូវ�ក្យបណ� ឹងេនះ។  ទី្រក �ង�ខូ�៉ ក៏នឹងកំណត់ពីយុ�� ធិ�រ 
�រទទួល�� ល់ ត្រម�វ�រស្រ�ប់ពត័៌�នបែន�ម និងខ� ឹម�រៃន�រេសុើបអេង�តេលើ�ក្យបណ� ឹងក� �ងរយៈេពលដប់្រ�ំ (15) 
ៃថ�េ�ះ។  ករណីបណ� ឹង្រប�ំងនឹងទី្រក �ង�ខូ�៉ បណ� ឹងេ�ះនឹង្រត�វប�� �នេ�រដ��លសហព័ន� ែដល្រគប់្រគងេលើគេ្រ�ង 
(សកម��ព) គម�គមន៍ ឬ�រដឹកជ�� �នេ�ះ។  ្រគប់ករណី�ងំអស់ ទី្រក �ង�ខូ�៉ នឹងប�� �នច�ប់ថតចម�ងៃន
ទ្រមង់ែបបបទ�ក្យបណ� ឹងែដល�នបំេពញរចួេ��ន់�យក�� ន ឬបុគ�លែដល�នេ�� ះ���គីេដើមបណ� ឹង 
និង�ចពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយអ�ក្របឹក�េ�បល់ែផ�កច�ប់ ក� �ង�រកំណត់ពីយុ�� ធិ�រ �រទទួល�� ល់ 
និងខ� ឹម�រេសុើបអេង�តស្រ�ប់បណ� ឹងេនះ។  ទី្រក �ង�ខូ�៉ 
�ច�ត់�ំងបុគ�ល�� ក់ឲ្យេធ� ��រស្រមបស្រម�លចំេ�ះ�រេឆ� ើយតប��ចំេ�ះ�ក្យបណ� ឹងក� �ង�្រ� VI របស់អ�ក 
េហើយបុគ�លេនះនឹងទំ�ក់ទំនងេ��ន់អ�ក។  
អ�កនឹងទទួល�ន�រជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរអំពីេ�� ះបុគ�លេ�ះ ឬេលខទូរទំ�ក់ទំនង។  ក� �ងករណី�គេ្រចើន 
អ�កស្រមបស្រម�ល�រអនុវត��្រ� VI េ�ក Keith Armstrong ែដល�អ�ក្រគប់្រគង�យក�� នអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� 
និងសហគមន៍ នឹងេធ� �ចំ�ត់�រេលើ�ក្យបណ� ឹងេនះ។  �ត់�ចទំ�ក់ទំនង�ន�ម�សយ�� ន Title VI 
Coordinator, City of Tacoma, 747 Market Street, Customer Support Center, Tacoma, WA 98402; (253) 594-7933 
ឬ�មរយៈ karmstrong@cityoftacoma.org  

 
3. ��្រក �ង នឹងជូនដំណឹងដល់ អ�ក និង បុគ�ល��� ក់(��) ែដលអ�ក ប�� ក់� �ន�ប់�ក់ព័ន�  នឹង 

�រេរ �សេអើងែដល�នេ�ទ្រប�នស់� ីពី �� ន�ព ៃនបណ� ឹង េហើយ េបើ �ំ�ច ់ អំពី នីតិវ �ធី ក� �ង 
�រេ�ះ្រ�យ �ក្យបណ� ឹងេ�ះ។ 

 
4. ប�� ប់ពីពិនិត្យេមើល�េលើកដំបូងេលើ�ក្យបណ� ឹង និង/ឬ�រេសុើបអេង�តរចួមក ទី្រក �ងនឹងប�� �នលិខិត

ស� ីពីដំេ�ះ្រ�យប�� ដល់អ�កក� �ងរយៈេពល 45 ៃថ�។ 
 
5. អ�កែដល�ក់�ក្យបណ� ឹងេលើ�រេរ �សេអើង�ម�្រ� VI េ��ន់ទី្រក �ង�ខូ�៉ និង�ក្ីសែដលផ�ល់សក� ីកម� 

ឬបុគ�លែដលជួយេ�ក� �ង�រេសុើបអេង�តេនះ េ�ះរកេឃើញ��ន�ររ�េ�ភេលើ�្រ� VI ឬអត់ក� ី 
មិន្រត�វទទួលរងនូវ�រសងសឹក ឬចងគំនុំពីសំ�ក់ទី្រក �ង�ខូ�៉ បុគ�លិក �� ក់�រ 
អ�កែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួយនឹងទី្រក �ង�ខូ�៉ អ�កែដល្របកប�ជីវកម��មួយ មិន��តំ�ង ឬជំនួសមុខឲ្យ 
�ន��ទិ៍អ�កេ�៉�រ អ�ក្របឹក�េ�បល់ អ�កេ�៉�របន�  អ�ក្របឹក�េ�បល់បន�  �ជីវករ អ�កផ�ត់ផ�ង់ 
ឬអ�កផ�ល់េស�កម��េដើម។ 

 
�ល់�រ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង នឹង េធ� � េឡើង េដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹងេ្រ�ផ� �វ�រ។ ដេំ�ះ្រ�យ �ច 
រមួប�� �ននូវ�រ្របជុំស្រមបស្រម�លេ្រ�ផ� �វ�រ រ�ងអ�ក និងបុគ�លែដល អ�ក េ�ទ្រប�ន�់�ន�រ�ក់ព័ន�។ នីតិវ �ធី 
�ងំេនះ គឺ�ែផ�កមួយៃន ចំ�ត់�រែផ�ករដ��លែដល នងឹ មិន ប�� លឲ្យ�ន �របង់្រ�ក ់ 
សំណងខូច�តស្រ�ប់�រ្រប្រពឹត�ខុស ឬ សំណង�្រ�ក់េឡើយ។ 

 
6. បុគ�ល ��� ក់(��) ែដលអ�ក កំណត់� �ន �ប់�កព់័ន� េ�នឹង �រេរ �សេអើងែដល�នេ�ទ្រប�ន ់នឹង 

�នរយៈេពល 10 ៃថ� េដើម្ីប េធ� ��រេឆ� ើយតប។ 
 
7. ក� �ងរយៈេពល 60 ៃថ� ប�� ប់ពី េពល ែដលអ�ក �ន�ក់�ក្យបណ� ឹង   ទី�� ក់�រេសុើបអេង�តេលើ  �ក្យបណ� ឹងេនះនឹង 

េរៀបចំ រ�យ�រណ៍មួយែដលរមួប�� �លនូវ   �រពពិណ៌� អពំី េហតុ�រណ៍ អ�កែដល�នស�� សលទ�ផល្រ�វ្រ�វ 
និងអន�ុសន ៍ស្រ�ប់ ដំេ�ះ្រ�យប�� ។ រ�យ�រណ៍េនះ នឹង ្រត�វ�នពិនិត្យ និងសេ្រមចប��ប់ 
ចុងេ្រ�យេ�យេម�វ �របស់ទី្រក �ង េ្រ�ម�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយម�ន� ីេផ្សងេទៀតរបស់ទី្រក �ង។ 

 
8. 15 ៃថ� ប�� ប់ពី រ�យ�រណ៍េសុើបអេង�ត ្រត�វ�ន ប��ប់ ទ្ីរក �ង នឹងកំណត់េពលជួប្របជុំ�មួយ  អ�ក និង  បុគ�លែដល 

អ�ក េ�ទ្រប�ន់��ន�ក់ព័ន�ក� �ង េហតុ�រណ៍ េ�ះ។ អ�កនឹងទទួល�ននូវ 
រ�យ�រណ៍េសុើបអេង�តចំនួនមួយច�ប់ និងទទួល�ន�រជូនដំណឹងអំពី 
សិទ� ិរបស់អ�កក� �ង�រប� ឹងឧទ�រណ៍េលើលទ�ផល្រ�វ្រ�វេនះ។ 

 
ចុះ្របសិនេបើខ� � ំមិនយល់្រសប�មួយនឹងលិខិតស� ីពីដំេ�ះ្រ�យរបស់�យក�� នេ�ះ េតើខ� � ្ំរត�វេធ� �ដូចេម�ច? 
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អ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹងែដលមិនយល់្រសបនឹងលិខិតស� ីពីដំេ�ះ្រ�យេនះ 
�ច�ក់សំេណើ��យលក�ណ៍អក្សរស្រ�ប់ដំេ�ះ្រ�យេផ្សងេទៀតេ��ន់មជ្ឈមណ� លជំនួយអតិថិជន 
(ទី�ំង�នប�� ក់ជូន�ងេ្រ�ម) ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ� 
ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទែដលអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹងទទួល�ន�រេឆ� ើយតបពីទី្រក �ង។  
សំេណើេ�ះ�ចប�� �នបន�េ��ន់ទី�� ក់�រសហព័ន� ែដល្រគប់្រគងេលើសកម��ពគម�គមន៍ ឬ�រដឹកជ�� �ន 
ដូច�រដ��លដឹកជ�� �នសហព័ន�  ឬរដ��លផ� �វ�យេវ�សហព័ន�  �េដើម។ល។ 
 

េតើខ� � ំ្រត�វ�រេម�វ �េដើម្បី�ក់�ក្យបណ� ឹង ឬ�ត់ែចង�ក្យបណ� ឹងែដរឬេទ?   
េទ។ ប៉ុែន�  អ�ក�ច�នបំណងែស�ងរក�រ្របឹក�េ�បល់ែផ�កច�ប់ �ក់ព័ន�នឹងសិទ�េ�េ្រ�មច�ប់េនះ។ 
 

នីតិវ �ធី �ងំេនះមនិ្រត�វបដិេសធមិនផ�ល់ឲ្យ អ�ក នូវសិទ� ិក� �ង�រ�ក់ �ក្យបណ� ឹងផ� �វ�រ េ� រដ�េផ្សងេទៀត ឬ 
ទី�� ក់�រសហព័ន�ឬែស� ងរក �រពិេ្រ�ះេ�បល់ឯកជន ស្រ�ប់ �ក្យបណ� ឹងេ�ទ្រប�ន់ពី�រេរ �សេអើង។ 
�រគំ�មកំែហង ឬ�រចងគនំុំ្រប�ំងនឹងអ�ក ្រគប់ ទ្រមង់�ងំអស់ ្រត�វ �ន�ម�ត់ េ�យ ច�ប់។ 

 
នីតិវ �ធី �ងំេនះ្រគបដណ� ប់េលើ ្រគប់ �ក្យបណ� ឹង ែដល�នប� ឹង េ្រ�ម�្រ� VI ៃន ច�ប់ស� ីព ីសិទ� ិពលរដ�  �� ំ1964 
ដូចែដល�ន េធ� � វ �េ�ធនកម� , ែផ�ក 504 ៃន ស� ីពី�រ�� រនីតិសម្ប� �� ំ1973, ច�ប់ស� ពីី�រ�� េឡើងវ �ញ នូវសិទ� ិពលរដ�  
�� ំ1987, និង ច�ប់ស� ីព ីពលរដ��េមរ �កែដល�នពិ�រ�ព �� ំ 1990, �ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី ឬ សកម��ព 
ែដល្រគប់្រគងេ�យទី្រក �ង�ខូ�៉ ក៏ដូច�អ�កទទួលេស�បន�  អ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ និងអ�កេ�៉�រផងែដរ។ 

 
សូម្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះេ��ន់៖ 
Customer Support Center 
Attention:   Keith Armstrong, Title VI Coordinator 
747 Market Street 
Second Floor 
Tacoma, WA 98402 
(253) 591-5000 
អុីែម៉ល៖ karmstrong@cityoftacoma.org  
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