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សេចកតសី្តើម 
ជំពូកសនេះសរៀបរាប់ពីនតីិវិធីដែលម៉ា េែតុ (MassDOT) អនុវតត និងេសរមចពាកយបណ្ត ឹងេតីពីការសរើេសអើងមរាទី6។ នតីិវិធីទំងសនេះរតូវបានសរៀបចំស ើង សែើមបី្តល់ចណំាត់ការរេបចាប់សោយសែើមបណ្ត ឹង និងចងុបណ្ត ឹង។ ខ្លឹមសារនតីិវិធីទំង
សនេះរតូវបានដកេរមួលកនុងឆ្ន ំ2017 ដែលជាដ្នកមួយននកចិចេហការរវាងអងគភាពមរាទី6 ននODCR និងរកមុសេុើបអសងេត។ កនុងសាា រតីឯកភាព និងតមល ភាព បគុ្គលិកODCR បានខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងសធវើសោយនីតិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹង
សៅរគ្ប់ដ្នករបេ់រែឋនងិេហពន័ធដែលតរមូវសោយគ្មា នការសរើេសអើង (ែូចជាមរាទី6 និងទី7) មនភាពែចូគ្មន  ោចសធវើសៅបាន សហើយសាធារណ្ជនោចយល់បានសដាយងាយរេួល។ 
 
សគ្មលបណំ្ង នងិ ការអនវុតត 
ជំពូកសនេះចងរកងស ើង សែើមបីបសងេើតនីតិវិធីេរមប់អនុវតត និងសធវើការេសរមច ទងំពាកយបណ្ត ងឹេតីពីការសរើេសអើងដែលសគ្បតងឹមក MassDOT សដាយផ្ទា ល់ និងពាកយបណ្ត ងឹេតីពីការសរើេសអើងដែល MassDOT មនេទិធអំណាចចាតដ់ចង 
សរកាមមរាទី6 ននចាប់េតពីីេិទធេុីវិលឆ្ន ំ 1964 (the Civil Rights Act of 1964) សហើយនិងោជាា ធររែឋ និងោជាា ធរេហព័នធដ្នកគ្មា នការសរើេសអើង រួមទងំ ចាប់េតីពី ជនពិការជនជាតិោសមរិក (ADA)។ 
 
នីតិវិធីទំងសនេះសរៀបរាប់ពីែំសណ្ើរការរែឋបាលដែលមនសគ្មលសៅកំណ្តេ់មគ ល់ នងិលុបបំបាត់ការសរើេសអើងកនុងេកមាភាពនិងកមាវិធីនានាដែលេហព័នធ្ តល់ជំនួយ។ នតីិវិធីទំងសនេះមិន្តល់មសធោបាយសដាេះរសាយែល់សែើមបណ្ត ងឹដែលដេវងរកការពោបាល
ផ្ទា ល់ខ្លួន រួមមនការេងជមងឺចិតត ឬរបាក់ទូរទត់សនាេះសទ។ នីតិវិធីទំងសនេះក៏មិនហាមឃាត់សែើមបណ្ត ឹងមិនសោយសៅដាក់ពាកយបតឹងជាមួយនឹងភាន ក់ងាររែឋ និងេហព័នធស្េងសទៀត ឬកប៏ែិសេធេទិធរបេ់សែើមបណ្ត ឹងកនងុការសេនើេុំការ្តល់របឹកាជាលកខណ្ៈឯក
ជនេរមប់សដាេះរសាយទសងវើរសរើេសអើងដែលបានសចាទកនុងពាកយបណ្ត ឹងសនាេះដែរ។ 
 

នីតិវិធីដែលបានសរៀបរាប់កនងុឯកសារសនេះរតូវបានសគ្អនុវតតជាមួយនឹង MassDOT សហើយនិងអនកទទួលជំនួយបនត រកុមហ ុនស ៉ា ការ នងិរកុមហ នុស ៉ា ការបនត រាល់ការរគ្ប់រគ្ងេកមាភាពនិងកមាវិធីនានាដែលេហព័នធ្ តល់ជនំួយ។ 
 

ជាដ្នកមួយននកចិចខ្ំរបងឹដរបងរបេ់ពកួសគ្កនងុការអនុវតតាមមរាទី6 អនកដែលទទួលជនំួយហិរញ្ញវតថុពីេហព័នធាមរយៈ MassDOT រតូវបានសលើកទឹកចតិតសោយសរបើរបាេ់នីតិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹងសនេះ។ ការសរបើរបាេ់នីតិវិធីសនេះបញ្ជា ក់ថា
អនកទទួលជំនយួបនតទងំសនេះ ទទួលសាគ ល់កាតពវកិចចរបេព់ួកសគ្កនុងការ្តលឱ់កាេសោយសាធារណ្ជនដាក់ពាកយបណ្ត ឹងរបឆ្ងំនឹងការបំពានលកខខ្ណ្ឌ គ្មា នការសរើេសអើង រគ្ប់េកមាភាព សេវាកមា និងកមាវិធីនានារបេអ់ងគភាព។ រេបាមការដណ្នាំរបេ់
េហព័នធ អនកទទួលជំនួយបនតទក់ទងនឹងការសធវើែំសណ្ើរ យល់ែឹងថាពួកសគ្មនេទិធអំណាចកនុងការអនុវតតបណ្ត ឹងមរាទី6 រួច្តល់ែំណឹ្ងែល់អនកទទលួជំនួយដែលជា MassDOT អំពីពាកយបណ្ត ឹងដែលសគ្បានទទួល និង លទធ្លននការសេុើប
អសងេតសៅសពលដែលសដាេះរសាយពាកយបណ្ត ឹង។ អនកទទួលជនំួយបនតទកទ់ងនងឹការសធវើែំសណ្ើរសលើ្លូវធំ កាន់ដតយល់ថា ពួកសគ្គ្មា នេិទធអណំាចកនុងការសេុើបអសងេត ពាកយបណ្ត ឹងេតីពីបទសលាើេមរាទី6 ដែលមនអងគភាពរបេ់ពកួសគ្ជាចងុបណ្ត ឹងសនាេះសទ 
(របេិនអងគភាពរបេព់ួកសគ្ជាចុងបណ្ត ងឹ ឬ ភាគ្ីដែលរតូវបានសគ្សចាទថាបានសលាើេមរាទី6) ។ រគ្ប់ពាកយបណ្ត ឹងទំងសនេះ នឹងរតូវសគ្បញ្ាូនសៅ MassDOT សែើមបីសធវើការេសរមចថា អងគភាពណាមនេិទធសេុើបអសងេត។ អនកទទួលជំនយួបនត
ទក់ទងនឹងការសធវើែំសណ្ើរសលើ្លូវធំ រកាេទិធពិចារណាថាការសចាទរបកាន់ននការសលាើេមរាទី6 ជាបញ្ជា រា៉ា ប់រង នងិ/ឬ បញ្ជា ននការសគ្មរពសគ្មលការណ៍្ន្ាកនុង ប៉ាុដនតពួកសគ្រតូវបានហាមឃាត់មិនសោយសចញសេចកតីេសរមច សរពាេះសនេះោចជាការសលាើេមរា
ទី6។ MassDOT េូមសលើកទកឹចតិតសោយអនកទទួលជំនួយបនតទំងអេ់ទកទ់ងសៅអនកជំនាញមរាទី6 របេ់ ODCR ដែលជានាយករគ្ប់រគ្ងកមាវិធីេហព័នធ និង/ឬ នាយករគ្ប់រគ្ងសេុើបអសងេត សៅសពលដែល/របេិនសបើពួកសគ្បាន
ទទួលពាកយបណ្ត ងឹទក់ទងនងឹមរតទី6 សែើមបីធានារថាមនការសដាេះរសាយរតឹមរតូវ។ 
 
នយិមនយ័ 

សែើមបណ្ត ឹង (Complainant )៖ ជនណាដែលដាក់ពាកយបណ្ត ងឹសៅ MassDOT។ 
 

ពាកយបណ្ត ឹង (Complaint)៖ ឯកសារេតីពីការសចាទរបកាន់ទកទ់ងនឹងការសរើេសអើង ជាលិខ្តិេរសេរសដាយនែ ឬ ជាសារសអ ិចរតូនិចដែលទមទរសោយការិយាល័យដែលបានទទួលឯកសារសនាេះចាត់វិធានការសដាេះរសាយ។ របេិនសបើអនកដាក់
ពាកយបណ្ត ឹងមនពិការភាព សនាេះនិយមន័យននពាកយបណ្ត ឹងសនេះ រាប់បញ្ចូលទងំទរមង់ស្េងៗដែលជួយេរមួលែលព់ិការភាពរបេ់សែើមបណ្ត ឹង។ 
 

ការសរើេសអើង (Discrimination)៖ េកមាភាព ឬ អេកមាភាព សដាយសចតនា ឬ អសចតនា ចំសពាេះជនណាមន ក់កនុងេហរែឋោសមរិកដែលបានទទួលរងភាពមនិសេាើគ្មន  ឬ ភាពខ្ុេគ្មន ដាច់រេ េះកនងុេកមាភាពឬកមាវិធណីាមួយដែលេហព័នធ
្តល់ជំនួយ សដាយសារដតជាតិសាេន៍, ពណ៌្េមបុរ សែើមកំសណ្ើត ឬលកខណ្ៈស្េងសទៀតដែលទទួលសាគ ល់សដាយោជាា ធរគ្មា នការសរើេសអើងែូចជា សេទ ោយុ ឬពិការភាព។  
 

រែឋបាលរបតតិបតតិការ (Operating Administrations)៖ ភាន ក់ងារស្េងៗនននាយកដាឋ នែកឹជញ្ានូរបេ់េហរែឋោសមរិក រួមមន រែឋបាល្លូវធំរបេ់េហព័នធ (Federal Highway 

Administration) (FHWA) រែឋបាលសេវាសធវើែំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ (Federal Transit Administration) (FTA) រែឋបាល្លូវដែករបេ់េហពន័ធ (Federal Rail 

Administration) និងរែឋបាលេុវតថិភាពចរាចរណ៍្្លូវជាតិ (National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA) ដែល្តលជ់ំនួយសោយេកមាភាព ឬកមាវិធី
ទំងឡាយណាទក់ទងនងឹការែឹកជញ្ចូន។  
 

ចុងបណ្ត ឹង (Respondent)៖ ជនណា, ភាន កង់ារណា, សាថ ប័នណា, ឬ អងគការណាដែលរតូវបានសគ្សចាទរបកាន់ថា មនជាប់ពាក់ពន័ធនងឹការសរើេសអើង។ 
 
ការដាកព់ាកយបណ្ត ងឹ 
ដ្នកសនេះនឹងសរៀបរាប់លមអិតអំពនីីតិវិធីរបេ់នាយកដាឋ នែឹកជញ្ាូនរែឋម៉ា េាឈូសេត (MassDOT) កនងុការចាត់ដចងពាកយបណ្ត ឹងេតពីីការសរើេសអើងមរាទី6 (សរើេសអើងសដាយសារជាតិសាេន៍ ពណ៌្េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត រួមបញ្ចូលទំងភាសា) 

និង ពាកយបណ្ត ងឹេតីពីការសរើេសអើងដែលមនដចងបដនថមកនុងចាប់េតីពីភាពគ្មា នការសរើេសអើងរបេ់េហពន័ធ (សរើេសអើងសដាយសារ សេទ ោយុ ឬពិការភាព)។ ចាប់នងិនតីិបញ្ញតតិរបេ់េហពន័ធដែលរគ្បែណ្ត ប់មរាទី6 ននចាប់េតពីីេិទធេុីវិល
ឆ្ន ំ1964 (មរាទី 6) ្តល់េិទធអណំាចេរមបេរមួលកនងុការសេុើបអសងេតពាកយបណ្ត ឹងទក់ទងនឹងេទិធេុីវិលសៅសោយនាយកដាឋ នយតុតិធម៌េហរែឋោសមរិក (US DOT) ដែលេហការយា៉ា ងជិតេនិតជាមួយនងិភាន ក់ងារេហព័នធដែលមន
ទំនួលខ្ុេរតូវសនេះ។ កនុងវិេ័យែឹកជញ្ាូន េិទធអំណាចសេុើបអសងេតសនេះេថិតកនុងនែនាយកដាឋ នែកឹជញ្ានូេហរែឋោសមរិក (US DOT) និងភាន ក់ងារស្េងៗរបេ់នាយកដាឋ នសនេះេរមប់មធោបាយែឹកជញ្ានូស្េងៗ រួមទំងរែឋបាល្លូវធំរបេេ់ហព័នធ 
(FHWA) និងរែឋបាលសេវាសធវើែំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ (FTA)។ សែើមបីសោយរេបសៅាមលកខខ្ណ្ឌ របេ់នាយកដាឋ នែកឹជញ្ានូេហរែឋោសមរិក FHWA និងFTA បានបសងេើតបទបញ្ញតតិ និងការដណ្នាំ ដែលតរមូវសោ
យអនកទទួលជនំួយ និងអនកទទួលជនំួយេហពន័ធបនត បសងេើតនីតិវិធីេរំាប់ចាត់ដចងពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 ដែលសគ្បានដាកជ់ាមួយនឹងអងគភាពទំងសនេះ។ 
 



នីតិវិធីដែលមនសរៀបរាប់ខាងសរកាម រតូវបានដកេរមួលពីនតីិវិធីដែលរតូវបានដណ្នាំសោយសរបើរបាេ់ សដាយនាយកដាឋ នយតុតិធម៌េហរែឋោសមរិក (US DOJ) សហើយរតូវបានសរៀបចំស ើង សែើមបី្តលឱ់កាេសេាើភាពមយួ កនុងការសដាេះរសាយពាកយប
ណ្ត ឹងដែលសគ្មរពាមនីតិវិធីរតឹមរតូវ សោយទំងសែើមបណ្ត ឹង នងិចងុបណ្ត ឹង។ សរកាពីនីតិវិធីសដាេះរសាយពាកយបណ្ត ឹងជា្លូវការដែលបានសរៀបរាប់ជាលមអិតសៅទីសនេះ MassDOT នងឹចាត់់វិធានការទប់សាេ ត់ការសរើេសអើង សែើមបីដេវងរកែំសណាេះរសាយ
សរៅ្លូវការចំសពាេះពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6ទំងអេ់សៅសពលណាដែលោចសធវើបាន។ 
 
ែសំណ្ើរការននការដាកព់ាកយបណ្ត ងឹ  
1.  សតើអនកណាោចដាកព់ាកយបណ្ត ងឹបាន? 

រគ្ប់សាធារណ្ជន រួមទំងអតិថជិន សបកខជន រកមុហ ុនស ៉ា ការ ឬ អនកទទួលជនំួយបនតរបេ់ MassDOT ទំងអេ់ដែលយល់ថា ពួកសគ្ផ្ទា ល់ ឬភាគ្ទីីបី ឬរកុមមនុេេណាមួយរតូវបានសគ្សធវើបាប ឬមិន្តល់ភាពសេាើគ្មន សដាយសារដតជាតិសាេន៍ 
ពណ៌្េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត (រួមទំង ចំសណ្េះែងឹភាសាអង់សគ្លេមនករមតិ) ដែលសលាើេនឹងមរាទី6 ននចាបេ់តីពីេិទធេុីវិលឆ្ន ំ1964 ទក់ទិននឹងែីការ និងចាប់រែឋ និងេហព័នធ ឬសលាើេនឹងសគ្មលការណ៍្ទប់សាេ ត់ការបពំានភាពគ្មា នសរើេសអើង
របេ់ MassDOT (ADHP)។ ការេងេកឹសាធារណ្ជន សរកាមសហតុ្ល ជាតិសាេន៍ ពណ៌្េមបុរ ឬសែើមកំសណ្ើត ក៏រតូវបានហាមឃាត់កនងុមរាទី6 នឹង សគ្មលការណ៍្ADHP។ 
 

2. សតើខ្ាុដំាកព់ាកយបណ្ត ងឹសដាយរសបៀបណា? 

ពាកយបណ្ត ឹងោចដាក់បានាមរយៈ ៖ 
 

 Boston Region Metropolitan Planning Organization Title VI Specialist 

 Email: eharvey@ctps.org 

 Phone: 857-702-3700 

  

 អនកជនំាញមរាទ6ី របេ ់MassDOT  

 (The MassDOT Title VI Specialist) 

 ការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះរបេ់ MassDOT  

 (MassDOT Office of Diversity and Civil Rights) 

 ទូរេ័ពា៖ 857-368‐8580 ឬ 7-1-1 សេវាកមាេរមប់ជនពិការ  
 អុីសម៉ាល៖ MassDOT.CivilRights@state.ma.us 

 

 ការិយាលយ័េទិធេុវីលិនងិចរមេុះរបេ ់MassDOT-អងគភាពសេុើបអសងេត  
 (The MassDOT Office of Diversity and Civil Rights- Investigations Unit) 

 ជំនួយការសលខាននការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះ MassDOT  

 (Assistant Secretary of Diversity & Civil Rights, MassDOT) 

 អុីសម៉ាល៖ odcrcomplaints@dot.state.ma.us 

 
 រែឋបាល្លវូធរំបេេ់ហពន័ធ  
 (The Federal Highway Administration) 
 រែឋបាល្លូវធំរបេ់េហពន័ធ  
 (Federal Highway Administration) 
 នាយកដាឋ នែកឹជញ្ានូេហរែឋោសមរិក  
 (U.S. Department of Transportation) 
 ការិយាល័យេិទធេុីវិល  

 (Office of Civil Rights) 

 អុីសម៉ាល៖ CivilRights.FHWA@dot.gov 

 ទូរេ័ពា៖ 202‐366‐0693 

 
 រែឋបាលសេវាសធវើែសំណ្ើរសាធារណ្ៈរបេេ់ហពន័ធ  
 (The Federal Transit Administration) 
 រែឋបាលសេវាសធវើែំសណ្ើរសាធារណ្ៈរបេ់េហព័នធ  
 (Federal Transit Administration) 
 នាយកដាឋ នែកឹជញ្ានូេហរែឋោសមរិក  
 (U.S. Department of Transportation) 
 ការិយាល័យេិទធេុីវិល  

 (Office of Civil Rights) 
 ជូនចំសពាេះ៖ រកុមទទួលពាកយបណ្ត ឹង  
 (Attention: Complaint Team) 

 



េូមកំណ្ត់ចណំាំថា៖ 
• សៅសពល FTA ទទួលពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 ទក់ទងនងឹ MassDOT អនកទទួលជំនួយបនត ឬរកមុហ ុនស ៉ា ការ សនាេះFTA ោចសេនើ MassDOT សោយសេុើបអសងេតករណី្សនេះ។ 
• របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 រតូវបានដាក់សៅសោយ MassDOT សដាយសចាទអងគភាពដ្នក្លូវធំរបេ់ MassDOT (MassDOT’s Highway Division)ពបីទបំពាន សនាេះពាកយប

ណ្ត ឹងនឹងរតូវបញ្ានូបនតសៅ ការិយាល័យដ្នក FHWA របចាតំំបន់ដែលនឹងបញ្ាូនពាកយបណ្ត ឹងបនតសៅការិយាល័យកណាត លដ្នកេិទធេុីវិលរបេ់ FHWA េរមប់ចាត់ការបនត។ 

• របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6 បតឹងអនកទទួលជនំួយបនតរបេ់អងគភាពដ្នក្លូវធំរបេM់assDot សហើយពាកយបណ្ត ឹងរតូវបានទទួលសដាយ MassDOT សនាេះ MassDOT ោចចាត់ដចង និងសេុើបអសងេតពាកយប
ណ្ត ឹង ឬ ោចនងឹបញ្ានូបនតសៅ HCR សែើមបីសេុើបអសងេត។ 
 

3. សតើខ្ាុរំតវូមនអវខី្ លេះសៅកនងុពាកយបណ្ត ងឹរបេខ់្ាុ?ំ 

 ទរមង់ដបបបទននពាកយបណ្ត ឹងមរាទី6/ភាពគ្មា នការសរើេសអើង ោចទញយកបានាមរយៈរបព័នធសអ ចិរតូនិច ពីសគ្ហទពំ័រមរាទី6របេ់MassDOT 

(http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx) ឬ ជាទរមង់រកដាេបំសពញសដាយនែ ពីអនកជំនាញមរាទី6
របេ់MassDOT ដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ ម៉ាោងវិញសទៀត សែើមបណ្ត ងឹក៏ោចដាក់ពាកយបណ្ត ឹងដែលមនលកខណ្ៈរេសែៀងគ្មន កនុងទរមង់ស្េងសទៀតដែលរួមមន៖  

• ស ា្ េះ ហតថសលខា និងព័ត៌មនទំនាកទ់ំនងកនុងសពលបចចបុបននរបេ់អនក (ែចូជាសលខ្ទូរេព័ា និងោេយដាឋ ន) 
• ស ា្ េះ និងសលខ្េមគ ល់របេជ់នជាប់សចាទ (របេនិសបើអនកែឹង សហើយរបេនិសបើចាំបាច)់ 
• ការសរៀបរាប់ពីសពលសវលា ទីកដនលង នងិវិធីដែលទសងវើហាមឃាត់ ដែលអនកកំពងុសចាទបតងឹសនេះបានសកើតស ើង 

• ការសរៀបរាប់លមអិតថាសតើសហតអុវីបានជាអនកយល់ថា សគ្របរពតឹតិសៅសលើអនក ខ្ុេពីអនកែនទ? 

• ស ា្ េះ និងពត័៌មនទំនាក់ទនំងរបេ់សាកេី សហើយនិង 
• ព័ត៌មននានាទំងឡាយណាដែលអនកយល់ថាមនជាប់ទក់ទងនឹងពាកយបណ្ត ឹងរបេ់អនក 

 

ក. កនុងករណី្ដែលសែើមបណ្ត ឹងមិនោច្តល់លិខ្តិជាលាយលកខណ៍្អកេរបានសទ ពាកយបណ្ត ឹងជាពាកយេំែីោចសធវើសៅបានសៅកាន់ការិយាល័យេិទធេុីវិល និងចរមុេះ (ODCR)។ សែើមបណ្ត ឹងនឹងរតូវេមា េសដាយមរនតីសេុើបអសងេត
េិទធេុីវិល (CRI)។ របេិនសបើចាំបាច់ មន្តនតីCRI នឹងជួយសែើមបណ្ត ឹងកនុងការដរបកាល យពាកយបណ្ត ឹងជាពាកយេែំី មកជាពាកយបណ្ត ឹងលាយលកខណ៍្អកេរ។ សែើមបណ្ត ឹងគ្ួរដតចុេះហតថសលខាសលើរគ្ប់ពាកយបណ្ត ឹងទំងអេ់។ 

ខ្. ពាកយបណ្ត ឹងអនាមិកោចនងឹដាក់ាមវិធីែូចគ្មន ។ ពាកយបណ្ត ងឹអនាមិកនងឹរតូវបានសេុើបអសងេតាមវិធីែូចគ្មន នឹងពាកយបណ្ត ឹងែនទសទៀត។ 
គ្. ពាកយបណ្ត ឹងេរសេរជាភាសាណាក៏សដាយដែលពិេពសលាកទទួលសាគ ល់ នងឹរតូវបានសគ្ទទួល។ អនកកោ៏ចដេវងរកដបបបទពាកយបណ្ត ឹងជាពហុភាសាបានដែរ។ 
 

4. សតើខ្ាុរំតវូដាកព់ាកយបណ្ត ងឹកនងុរយៈសពលប៉ានុាា ន? 

ក. ពាកយបណ្ត ឹងសចាទរបកាន់ពបីទសលាើេមរាទី6 និង/ឬ សគ្មលការណ៍្ADHPរបេ់MassDOT រតូវដាក់ មិនសោយសលើេមួយរយដប៉ាតេិបនថង (180) ចាបព់ីនថងដែលបទសលាើេបានសកើតស ើង។ 
ខ្. ពាកយបណ្ត ឹងសចាទរបកាន់ពបីទសលាើេចាប់រែឋ ឬេហព័នធ រតូវដាក់កនុងអំ ុងសពលដែលកំណ្ត់សដាយបញ្ញតតិ បទបញ្ជា  ឬចាប់យតុតិសារេត។ 
 

5. សតើពាកយបណ្ត ងឹរបេខ់្ាុនំងឹរតវូសដាេះរសាយសដាយរសបៀបណា? 

សៅសពលដែលពាកយបណ្ត ឹងរតូវបានទទួល ពាកយបណ្ត ងឹសនាេះនឹងរតូវបានរបគ្ល់សោយសៅមន្តនតីសេុើបអសងេតេទិធេុីវិល (CRI)។ មន្តនតីCRIសនេះនងឹ៖ 
 

 ក. កំណ្ត់ដែនេមតថកិចច៖ 
  ODCR មនដែនេមតថកិចច របេិនសបើពាកយបណ្ត ឹង៖ 
 

  1. ពាក់ព័នធនឹងការអេះោង ឬ ការរបរពឹតតិដែលរំសលាេបំពាន៖ 
• ការសបតជាា ចិតត នងិ កាតពវកិចច្ លូវចាប់របេ់MassDOTសែើមបីទប់សាេ ត់ការសរើេសអើង ការរំសលាេបំពាន ឬ ការេងេកឹ សដាយពឹងដ្អកសៅសលើលកខណ្ៈការពារ ចំសពាេះដ្នកណាមួយននសេវាកមា្ តល់សដាយ

ភាន ក់ងារជូនសាធារណ្ជន។  
• ការសបតជាា ចិតតសធវើស ើងសដាយអនកទទួលជំនួយបនត នងិរកុមហ នុស ៉ា ការដែលកំពងុសធវើការជាមួយ MassDOT របកានខ់ាា ប់នឹងសគ្មលការណ៍្របេ់ MassDOT  សហើយ 

  2. ពាកយបណ្ត ឹងសនេះរតូវបានដាក់ទន់សពលសវលា។ 
 

 ខ្. ជូនែំណឹ្ងថាបានទទួលពាកយបណ្ត ឹង សហើយ្តល់សេចកតីេសរមចដែនេមតថកិចច កនងុរយៈសពល10នថងសធវើការ រាប់ចាប់ពីនថងទទួលពាកយបណ្ត ឹងសនេះ។ 
•  របេិនសបើមន្តនតីCRIេសរមចថា ពាកយបណ្ត ឹងមនិមនទក់ទងន់ឹងការបំពានេិទធេុីវិល សនាេះមន្តនតីCRI នឹង្តលែ់ំណឹ្ងសៅសែើមបណ្ត ឹង និងអនកជំនាញមរាទី6 ជាលាយលកខណ៍្អកេរពីលទធ្ល សហើយ

ករណី្សនាេះនឹងរតូវបានបញ្ចប់។ 
 

 គ្. សធវើការសេុើបអសងេតយា៉ា ងលអតិលអន់សលើការសចាទរបកាន់ដែលមនសៅកនងុពាកយបណ្ត ងឹ រេបសៅាមនតីិវិធីននការដាក់ពាកយបណ្ត ឹងន្ាកនុងរបេ់ MassDOT។ 
 

6. លទធ្ ល នងិការដណ្នាំ? 

http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx


សៅទីបញ្ាប់ននការសេុើបអសងេត មន្តនតីCRI នឹងស្ាើរលិខ្ិតមួយ កនងុចំសណាមលិខ្ិតទងំបីខាងសរកាមសៅសោយសែើមបណ្ត ឹង នងិចុងបណ្ត ឹងោរេ័យសៅសលើលទធ្លននការសេុើបអសងេត៖ 
 ក. លិខ្ិតបញ្ជា ក់ពែីំសណាេះរសាយដែលពនយល់ចងុបណ្ត ឹងពីវិធានការដែលចងុបណ្ត ឹងបានសធវើ ឬនឹងរតូវសធវើ សែើមបីអនុវតតាមមរាទី6។ 
 

 ខ្. លិខ្ិតបញ្ជា ក់ពីលទធ្លថា ចុងបណ្ត ងឹបានរបរពតឹតរតឹមរតូវសៅាមមរាទី6។ លិខ្តិសនេះនងឹមនការពនយល់បករសាយពីសហតុ្លដែលចុងបណ្ត ងឹរតូវបានរកស ើញថាសគ្បានរបរពតឹតរតឹមរតូវ សហើយនងិ្តលព់័ត៌មនសៅសែើមបណ្ត ឹងថាសែើម
បណ្ត ឹងមនេទិធបតឹងជំទេ់។ 

 

 គ្. លិខ្ិតបញ្ជា ក់ពីលទធ្លថា ចុងបណ្ត ងឹរតូវបានរកស ើញថាបានរបរពឹតតខ្ុេ។ លិខ្តិសនេះនងឹបញ្ជា ក់ពបីទសលាើេនីមួយៗ សដាយសយាងសៅាមបទបញ្ជា ដែលកំពងុដាក់សោយសរបើរបាេ់ ការសរៀបរាប់េសងខបអពំីលទធ្ ល/ការដណ្នាំ ្លវិបាក
ននការមិនបានបំសពញការរបរពឹតតាមចាប់សដាយេា័រគ្ចិតត សហើយនិងេំសណ្ើរ្តល់ជនំួយកនុងការសរៀបចំដ្នការអនុសលាមាមចាប់ របេិនសបើេមរេប។ 

 

7. សតើខ្ាុោំចបតងឹជទំេល់ទធ្ លបានសទ? 

របេិនសបើសែើមបណ្ត ងឹ ឬ ចងុបណ្ត ឹងមិនយល់រេបនឹងការរកស ើញរបេម់ន្តនតីCRIសទ សគ្ោចបតឹងជំទេ់សៅជំនួយការសលខាធិការននការិយាល័យេិទធេុីវិលនិងចរមុេះ។ ភាគ្ីបតឹងជំទេ់រតូវដត្តលព់តម៌នថាណីាមយួដែលមនិមនកនងុអ ំងុសពលសេើបអសងេត
ែបំងូដែលនងឹសធវើសោយ MassDOT ពចិារណាសលើការេសរមចរបេខ់្លនួសារជាថាមី តងសទៀត។  ពាកយសេនើបតឹងជំទេ់ និងពត័៌មនថាីទំងឡាយរតូវដតដាក់បញ្ានូមកកនុងរយៈសពល 6០ នថង រាបច់ាប់ពីនថងដែលលិខ្ិតបញ្ជា ក់លទធ្ លបានបញ្ាូនសចញ
សៅ។ បនាា ប់ពីសធវើការពិនិតយសេើសរើព័ត៌មនសនេះ MassDOT នឹងស្លើយតប សដាយសចញលិខ្តិបញ្ជច កែ់ំសណាេះរសាយដែលពួកសគ្បានដកេរមួល ឬ ្តល់ែំណឹ្ងសៅភាគ្បីតឹងជំទេ់ថា លិខ្តិបញ្ជា កព់ីែំសណាេះរសាយ ឬលខិ្ិតតបញ្ជា ក់ពីលទធ្ លចាប់
សែើមសៅដតមនរបេិទធភាព។ 
 

 




