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នីតវិ �ធៃី នកា រដក់ពាក្
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េសចក�ីេផ�មើ
ជំពកូ េនះេរៀបរបពីនតី ិវ�ធែី ដលមា ដស (MassDOT) អនុវត� និងសេ្រមចពាបណ�ឹងសព�ី ីកា េរ�សេអមា ្រ6។ នីតិវ�ធទី ា្រត�េរៀបចំេឡើង េដើម្បីផ�លចំណត់ការសបេឣយេដើបណ�ឹង និងចុងបណ�ឹង។ ខ�ឹមសា
នីតិវ�ធទី ាេនះ្រត�វបាស្ក��ងឆា2017 ែដលជែផ�កមួយៃនកិចស� ហកា ររអង�ភា6 ៃនODCR និង្រក�មេសុើបអេ�ត
ង ក�ង� សា តីឯក និងតមា ភា បុគ�លកិ ODCR
បាបងេធ�នីតិវ�ធីៃនកា រដក់ពាក្េ�្រគប់ែផ�ករបស់រដ�និងសហ័ព ន�ែដលត្រមេឣគា កា រេ េអើង (ដូចជមា ្រ6 និងទ7ី ) មាភាដូចគា ឣចេធ�ើេ�ប េហើយសា

បា

េគា និង កា
ជំពកូ េនះចង្រកងេឡើ េដើម្បបេង�ើតនីតិវ�ធសី ្រមាអនុវត� និងេធ�ើកាសេ្រម ទាបណ�ឹងសព�ី ីកា េរ�សេអែដលេគប�ឹងមក MassDOT េដយផ � និងពាបណ�ឹងស�ីពកី ា េរ�សេអើងែ MassDOT មាណចចា
េ្រកា6 ៃនច្ប់ស�ពី ីសិទ�សុីវ�លឆា 1964 (the Civil Rights Act of 1964) េហើយនិងឣជ �រដ� និងឣជ �សហព័នែ� ផ�កគា កា រ�សេអ
េ
រួមទា ច្ប់ស�ីពី ជនពិកា ជនជតិឣក (ADA)។
នីតិវ�ធទី ាពីដំេណើរការដ�បាែដលមាាកំណត់សមា និងលុបបំបាា េរ�សេអើងសកម�ភានិងកម�វធ� ីននែសហព័នផ� �លជ់ ំនយួ ។
យោបា រួមមាសជម�ឺ
ង ឬ្របាទូរេនះេ។ នីតិវ�ធទី ាេនះក៏មនិ ហា មឃេដើមបណ�ឹងមិនេឣយេដក់ពាជមួយនឹភា
នីតិវ�ធទី ាេនះមិនផ�ល់មេធ្យោបាេដើមបណ�ឹងែដលែស�ងរកកា
និងសហពន័ �េផ្សងេទៀ ឬក៏បដិេសធសិទ�របស់េដើមបណ�ឹងក��ងកាេស�សើ ុំកាផ�ល់្របឹក្សោជលក�ណៈស្រមាេដះ្រសាេរ�សេអើងែដលបា។
នីតិវ�ធីែដលបនេរៀបរបក��ងឯកសា ្រត�វបាអនុវត�ជមួយនឹ MassDOT េហើយនិងអ�កទទួលជំនយួ បន� ្រក�មហ៊ុនេ�៉ក និង្រក�មហ៊ុនេ�៉កា រល់ក្រគប់្រសកម�ភានិងកម�វ�ធីននែសហព័នផ� �ល់ជនំ ួយ។
ជែផ�កមួយៃកិច�ខំ្របឹងែ្ររបសព់ កួ េគក�ង� កា
មា ្6រ អ�កែដលទទួលជំនយួ ហិរ��វត��ពសី ហព័ន�តា MassDOT ្រត�វបាេឣយេ្របើ្របាារដក់ព
កា
ីេនះប�� ក់ថអ�កទទលជំនួយបន�ទាេនះ ទទួលសា�កិច�ពួកេគក�ង� កា ឱកាពក្យបណ�ឹង្របឆាងករបំពាខគា េរ�សេអើង ្រគបសកម�ភា េសវកម
� លួ ជំនយួ ែដលជ MassDOT
និងកមវ� ធ� ីននរបស់អង�។ ្រសតាា សស់ ហពន័ � អ�កទទួលជំនយួ បន�ទាេធ�ើដំេណើរ យល់ដឹងថពួកេគមាអំណក�ង� កាអនុវត�បណ�ឹងមា ទី6 រួចផ�លដ់ ំណឹងដល់អកទទ
អំពពា
ី
ួ ន�ទាេលើផ�វធំ កាយល់ថ ពួកេគគា សិទ�អំណក��ងកា
និង លទ�ផលៃនកា
តេ�េពលែដលេដះ្រពា។ អ�កទទួលជំនយប
ត
ពាស�ពី ីបទេល�ើសមា ្រ6 ែដលមារបស់ពួកេគជចុងបណ�ឹងេនះ (្របសិអង�ភារបស់ពកួ េគជចុងបណ�ឹ ឬ ភា្រត�វបេចាា
MassDOT េដើម្បីេធ�ើកាេ្រមច អង�ភាេសុើបអេង�ត។ អ�កទទួលជំនយប
ួ ន�ទាេលើផ�វធំ រក្សិទ�ពិចា ថកា
ប�� ៃនកា

េគាា

ប៉ុែន�ពកួ េគ្រត�វបាមិនេឣយេចញេសចក�ីសេ្រ េ្រពាះេនះកា

ទី6) ។ ្រគបពាទាេនះ នឹង្រត�េគប���នេ�
កាេល�ើសមា ្រ6 ជប�� រ�ប់រ និង/ឬ

មា ្រ6។ MassDOT សូមេលើកទឹកចិត�េឣអ�កទទលួ ជំនយប
ួ ន�ទាទាេ�អ�កជំនញមា6

របស់ ODCR ែដលជនយក្រគប់្រគងកម�វសហព័ន� និង/ឬ នយក្រគប់្រគងេសុើបអេ េ�េពលែដល/្របសិនេបពួកេគបាបណ�ឹងទា6 េដើម្បធាេដះ្រ្រតឹម្រត។
និយមន័យ

េដើមបណ�ឹង (Complainant )៖ ជនណែដលដក់ពា MassDOT។
ពា (Complaint)៖ ឯកសាស�ពី ីករេចាទាកា េរ�សេអ ជលិខិតសរេសរេដយៃ ឬ ជសា

្របសិនេបអ�កដកពាមា េននិយមន័យៃនពា របប���លទា្រេផ្សងៗែដលជួយ្រមលដល់ពិកា

រត�និច
្
ទាយកាឯកសាេនចាាេដះ្រ។
េដើមបណ�ឹង។

កា េរ�សេអ (Discrimination)៖ សកមភ� ា ឬ អសកម�ភា េដយេចត ឬ អេចតន ចំេពាមាក��ងសហរដ�ឣេមរកែដលបា ឬ ភា

ន
េដយសាជតសា, ពណ៌សម្ប� េដើមកំេណើត ឬលក�ណៈេផ្សេទៀតែដលទទួលសាឣជ �គា កា េរ�សេអើងដូ េភទ ឣយ ឬពិកា ។
ឬកមវ� �ធណ
ី មួយែដលសហព័�ផ�ល់ជំនួ

រដ�បា (Operating Administrations)៖ ភាេផ្សងៗៃនយកដ �នដឹកជ���នរបសហរដ�ឣេមរក រួមមា រដ�បាស់សហព័ (Federal Highway
Administration) (FHWA) រដ�បាសា

របសស់ ហពន័ � (Federal Transit Administration) (FTA) រដ�បាផ��វែដករបស់សហព័ន� (Federal Rail

Administration) និងរដ�បា (National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA) ែដលផ�លជ់ នំ យួ េឣយសកម�ភ
ឬកមវ� �ធីទាំងឡទាដឹកជ��ន� ។

ចុងបណ�ឹង (Respondent)៖ ជនណ, ភារណ, សា, ឬ អង�កាណែដល្រត�វេគេចទ្របកា មាប់ពានឹងកា រ�សេអើ
េ
កា រដក់ពាក្
ែផ�កេនះនឹងេរៀបរប់លម�ិតអពីនីតិវ�ធីរបសន់ យកដ �នដឹកជ�នរដម� ា ស្ឈូេសត (MassDOT) ក�ង� កា

សព�ី ីកា រ�សេអ
េ មា ទី6 (េរ�សេអើងេដយសជតិសា ពណ៌សម្ប� ឬេដើមកំេណើត រួមប���លទា)

និង ពាបណ�ឹងស�ពី ីកា េរ�សេអើងែមាភាេរ�សេអើងរបស់សហព័ន� (េរ�សេអើងេដយស េភទ ឣយ ឬពិកា )។ ច្បោប់ននីតិប��ត�ិរបស់សហព័នែ� ដល្រគដណ�ប់មា ្រ6
ៃនច្បោប់ស�ីសទ�ិ សុីវ�លឆា1964 (មា ទី 6) ផល� ស់ ិទ�អំណចស្រមបស្រម�លក��េសុើបអេង�តពាបណ�ឹងទាសិទ�សុីវល� េ�េឣនយកដ �នយុត�ិធម៌សហរដ�ឣេក (US DOT)
ែដលសហកាយ៉ងជិតស�ិតជមួយងភារសហព័ន�ែដលមា្រត�វេ ក�ង� វ�ស័យដឹកជ��ន� សិទ�អំណេសុបើ អេង�តេនះស�តិ ក�ង� ៃដនយកដ �នដឹកជ���នសហរដ�ឣេក (US DOT) និងភាេផ្សងៗរបស់នយកដ�ន
ស្រមាមធ្យោបា រួមទារដ�បាស់សហព័ (FHWA) និងរដ�បាសា
FHWA និងFTA បាបទប��ត�ិ និងកា

របស់សហព័ន� (FTA)។ េដើម្បីេឣយ្រសបេលក�ខណ� របស់នយកដ �នដឹកជ���នសហរដ�ឣេក

ែដលត្រម�េឣយអ�កទទួលជំនួ និងអ�កទទួលជំនយួ សហព័ន�បន� បេង�ើតនីតិវ�ធសី ំរបចាពា6 ែដលេគបា នដក់ជមួយនឹងអទា

នីតិវ�ធីែដលមាេរៀបរបខាងេ្រ ្រតវបានីតិវ�ធីែដល្រត�បាែណនំេឣយេ្របើ្ េដយនយកដ�នយុត�ិធម៌សហរដ�ឣក (US DOJ) េហើយ្រត�វបេរៀបចំេឡើង េដើម្បីផ�លឱកាេស�ភើ ាមួយ
ក��ងកាេដះ្រពាងែដលេគា

្រតឹ េឣទា និងចុងបណ�ឹង។ េ្រកានីតិវ�ធីេដះ្រសាជផ��វកាែដលបាេរៀបរប់ជលម�ិតេ�ទីេ MassDOT នឹងចាាទប់សាា េរ�ស

េដើម្បែស�ងរកដំេណះ្រសា즈យេ្រ�រចំេពាពា6ទាេ�េពលណែដលឣចេធ�ើបា
ដំេណើរកា
1. េតើអក� ណឣចដក់ពាក្បា?
្រគបសា啄ធា រួមទាតិថន េបក�ជន ្រក�មហ៊ុនេ�៉ក ឬ អ�កទទួលជំនយប
ួ ន�របស់ MassDOT ទាែដលយល់ថ ពួកេគផ�ល ឬភាីទី ឬ្រកមមនុស្សណមួយ្រតនេគេធ�បា
ើ ឬមិនផ�ល់ភាែតជតិសា
ពណ៌សម្ប� ឬេដើមកំេណើត (រួមទា ចំេណះដឹងភាមា) ែដលេលស�ើ នឹងមា ្រ6 ៃនច្បោប់ស�ីសទ�ិ សុីវ�លឆា1964 ទានឹងដីកា និងច្បោរដ� និងសហព័ន�
ឬេល�ើសនឹងេគាាទប់សា텐�ត់កាា េរ�សេអើងរបស់ MassDOT (ADHP)។ កា សងសសាធា េ្រកា ជតិសា슔 ពណ៌សម្ប� ឬេដើមកំេណើត ក៏្រត�វបាក��ងមា ទី6 នឹង
េគាាADHP។
2. េតើខដក់ពា
�ំ
េដយរ?
ពា ៖
Boston Region Metropolitan Planning Organization Title VI Specialist
Email: eharvey@ctps.org
Phone: 857-702-3700
អ�កជំនញមា6 របស់ MassDOT
(The MassDOT Title VI Specialist)
កា
សិទ�សុីវ�លនិងច្រម�ះរបស MassDOT
(MassDOT Office of Diversity and Civil Rights)
ទូរស័ព�៖ 857-368‐8580 ឬ 7-1-1 េសវកម�្រមាជនពិកា
អុីេម៉ល៖ MassDOT.CivilRights@state.ma.us
កា

សិទ�សវុី ល� និងច្រម�របស់ MassDOT-អង�ភា

(The MassDOT Office of Diversity and Civil Rights- Investigations Unit)
ជំនយួ កា ៃនកា
សិទ�សុីវល� និងច្រម� MassDOT
(Assistant Secretary of Diversity & Civil Rights, MassDOT)
អុីេម៉ល៖ odcrcomplaints@dot.state.ma.us
រដ�បាស់សហព័
(The Federal Highway Administration)
រដ�បាស់សហព័
(Federal Highway Administration)
នយកដ �នដឹកជ���នសហរដ�ឣេក
(U.S. Department of Transportation)
កា
សិទ�សុីវ�ល
(Office of Civil Rights)
អុីេម៉ល៖ CivilRights.FHWA@dot.gov
ទូរស័ព�៖ 202‐366‐0693
រដ�បាេសវេធ�ើដំេណើសា
(The Federal Transit Administration)
រដ�បាសា
(Federal Transit Administration)
ដ ក
នកដ�នដឹកជ���នសហរ�ឣេម
(U.S. Department of Transportation)
កា
សិទ�សុីវ�ល
(Office of Civil Rights)
ជូនចំេពា៖ ្រក�មទទួលពា

(Attention: Complaint Team)
សូមកំណតច់ ណ
ំ ំថ
•

េ�េពល FTA ទទួលពា6 ទា MassDOT អ�កទទួលជំនួយបន� ឬ្រក�មហ៊ុនេ�៉ក េនFTA ឣេស�ើ MassDOT េឣយេសុបអេង�តករណីេនះ។

•

្របសិនេបើពា6 ្រត�វបាេ�េឣ MassDOT េដយេចអង�ភាផ��វធំរបស់ MassDOT (MassDOT’s Highway Division)ពីបទបពា
ំ
េនះពា កា

•

ែផ�កសិទ�សុីវ�លរបស់ FHWA ស្រមាចារ

ែផ�ក FHWA ្របចាែដលនឹងប���នពាបន�េ�កា

ួ ន�របស់អង�ភាផ��វធំរបស់MassDot េហើយពា្រត�វបា MassDOT េន MassDOT ឣចចា
្របសិនេបើពា6 ប�ឹងអ�កទទួលជំនយប
និងេសបុើ អេង�តពា ឬ ឣចនងប���នបន�េ� HCR េដើម្បេសុើបអេង�ត។

3. េតើខ្�ំ រត�វមា�ីខ�ះេ�ក��ងពាក្យបណ�ឹងរប?
ទ្រមងែបបបទៃនពា6/ភាកា រ�សេអ
េ
ឣចទយកបា នរយៈ្របព័ន�េអឡិច្រត�ន ពីេគហទំព័រមា ្រ6របស់MassDOT
(http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx) ឬ ជទ្រមង់្រកដសបំេពញេដ
ពីអក� ជំនមា ទី6របស់MassDOT ែដលបាេរៀបរប់ខាងេល ម៉្យោងវ�ញេទ េដើមបណ�ឹងក៏ឣចដក់ពាែដលមា្រមង់េផ្សងេទែដលរួមមា
• េឈា ហត�េលខ និងពត័ ម៌ ាទំនក់ទំនងក��ងេពលបច�ប្បន�រប
�
អ�ក (ដូចជេលខទូរស័ព� និងឣសយដ )

• េឈា និងេលខសមាជនជប់េច (្របសិនេបអ�កដឹង េហើយ្របសិនេបចា)

• កា

ពីេពល ទីកែន�ង និងវ�ធីែដលទេង�ើហា➄មឃ ែដលអ�កកពំ ុងេចាេនះបា⛈នេកើតេឡ

• កាេរៀបរប់លម�ិថេតើេហតុអ�ីបាកយល់ថ េគ្រប្រពឹតេ�េលើអក� ខុសពីអក� ដៃទ?

• េឈា និងពត័ ៌មនទំនក់ទំនរបស់សាᕴក េហើយនិង

• ពត័ ៌មានននទាែដលអ�កយល់ថមានឹងពា
សុីវ�ល និងច្រម� (ODCR)។ េដើមបណ�ឹង

ក. ក��ងករណែី ដលេដើមបណ�ឹងមិនឣចផ�ល់លិខិតជលាេទ ពាបណ�ឹងជពាឣចេធ�េ�បាកា
ម្រន�ីេសុើបអេ�ង សិទ�សុីវល� (CRI)។ ្របសិនេបើចា ម�ន�C
នឹង្រត�សមា
ី RI នឹងជួយេដើមបណ�ឹងក��ងកា
េដើមបណ�ឹងគួរែតចុះហត�េលខាេល្រគប់ពាទា។

ពាបណ�ឹងជពា មកជពាបណ�ឹងលា

ខ. ពាកឣចនឹងវ�ធីដចូ គា ពាបណ�ឹងអនមិកនឹង្រត�វបាវ�ធីដចូ គា នឹងពា។
គ. ពាសរេសរជភាពិភពេលាទទួលសា នឹង្រត�វបេគទទួល។ អ�កក៏ឣចែស�ងរែបបបទពាបាែដរ។
4. េតើខ្�ំ រត�វដក់ពា�ឹរយៈេពលប៉ុន�?
ក. ពាបណ�ឹងេចា6 និង/ឬ េគាាADHPរបស់MassDOT ្រត�វដ មិនេឣយេលើមួយរយែប៉តសិបៃថ� (180) ចាពីៃថ�ែដលបទេល�ើសបា
ខ. ពាេចា្របកាពីបទេល�សើ ច្បោរដ� ឬសហព័ន� ្រត�វដក់ក��ងអំឡ�ងេពលែដលកំណត់េប��ត�ិ បទប�� ឬច្បោយុត�ិសា⧈្។
5. េតើពា?
េ�េពលែដលពាទទួល ពានឹង្រត�វប្របគល់េឣយម�ន�ីេសុើបអេង�តសិទ�សុីវ�ល (CRI)។ ម�ន�C
ី RIេនះនឹង៖
ក. កំណតែ់ ដនសមត�កិច៖�
ODCR មាែដនសមត�កចិ � ្របសិនេបើពា
1. ពាន�ងកា
•

•

ឬ កា ្រប្រពឹត�ិែដលរ�េលា

កា
និង កា�ផ��វច្របស់MassDOTេដើម្បទប់សា⧈�ត់កា េរ�ស កា
ចំេពា
កា

េឡើងេដយអ�កទទួលជំ
ើ
នួ និង្រក�មហ៊ុនេ�៉កែដលកំពុងេធ�កើ ា

ន ឬ កា សងស េដយពឹងែផ�កេ�េលលក�ណៈកា⬈រ

MassDOT ្របកានឹងេគាា

MassDOT េហើយ

2. ពក្យបណ�ឹងេនះ្រត�វបាទា
� េពល10ៃថ�េធ�ើកា រប់ចាៃថ�ទទួលពា
ខ. ជូនដំណឹងថបទទួលពា េហើយផ�ល់េសចក�ីសេ្រមែដនសមត�កចិ � ក�ងរយៈ
•

្របសិនេបម�ន�C
ី RIសេ្រមថ ពាងមិនមាកាបំពាសិទ�សុីវ�ល េនះម�ន�CRI នឹងផ�លដ់ ំណឹងេ�េដើមបណ�ឹង និងអ�កជំនញមា6 ជលាពីលទ�ផល
េហើយករណេី នះនឹង្រត�វបា

គ. េធ�ើកា

កា

បណ�ឹង ្រសបេ�តនីតិវធ� ៃី នកាដក់ពា MassDOT។

6. លទ�ផល និងកា

?

េ�ទីប��ប់ៃនកា

ម�នC
ី� RI នឹងេផ�ើរលិខិតមួយ ក��ងចំេណមលិខិទាបីខាងេ្រេ�េឣេដើមបណ�ឹង និងចុងបណ�ឹងឣ្រយេ�េលើលទ�ផលៃនកា

៖

�
ក. លិខិតប�� ក់ពីដេំ ណះ្រសាលពន្យល់ចុងពីវធា
ចុងបណ�ឹងបា ឬនឹង្រត�វេធ� េដើម្បអនុវត�តាមា ្រ6។
ខ. លិខិតប�� ក់ពីលទ�ផលថ ចុងបណ�ឹងបន្រប្រពឹ្រតឹម្រតេ�តាមា ្6រ ។ លិខិតេនះនឹងមាកាពន្យលបក្រសពីេហតុផលែដលចុងបណ�ឹង្រត�វបា រកេឃើញថេគបា
េហើយនិងផ�លព់ ត័ ៌មាេ�េដើមបណ�ឹងថេដើមបណ�ឹងមសិទ�ប�ឹងជំទា
គ. លិខិតប�� ក់ពីលទ�ផលថ ចុងបណ�ឹង្រត�វបា រកញថបា លិខតិ េនះនឹងប�� ក់ពីបទេល�សើ នីមួយៗ េដយេយងេ�បទប�� ែដលកំពុងដក់េឣយេ្របើ្ កា
ផលវ�បារ្រប្រពឹត�តា េហើយនិងសំេណើរផ�លជ់ ំនយក
ួ ង� កាេរៀបចំែផនកា
្របសិនេបើស្រស។
7. េតើខឣ�ំ ចប�ឹងជំទា?
្របសិនេបើេដមបណ�ឹង ឬ ចុងបណ�ឹងមិនយល់្រសបនងកា ររកេឃើញរបស់ម�នCRIេទ េគឣចប�ឹងជំទាជំនួយកា
ភាប�ឹងជំទា្រត�វែតផ�លពត៌មាមិនមា�ងអំឡេសើបអេង�តដំបងូ ែដលនឹងេធ�េើ ឣ MassDOT ពិចា

សិទ�សុីវ�លនិងច្រម�ះ
េ្រមរបស់ខន� សា࿄រជថ�ីម�ងេទ ពាេស�ប�ឹង
ើ ជំទា

និងព័តម៌ ាទាំង្រត�វែតដក់ប���នមកក��ងរយៈេ 6០ ៃថ� រប់ចាពីៃថ�ែដលលិខិតប�� ក់លទ�ផលបាេ�។ បន�ប់ពីេធ�ើកាព័តម៌ ានេ MassDOT នឹងេឆ�ើយតប
ំ េ�ភាប�ឹងជំទសថ់ លិខិតប�� ក់ពីដំេណះ្រ ឬលិខតិ �ប�� ក់ពីលទ�ផលច្បោប់េដេ�ែតមាសិទ�ភា
េដយេចញលិខិប�� ក់ដំេណះ្រសាែកស្រម� ឬ ផ�ល់ដណឹង

អំពលី ទ�ផល/កា

