នីតិវ ិធីបឹង
្ដ ត ៉ ៃនមតិកទី ៦
មតិកទី ៦

មឃត់េលើករេរ ើសេអើងែផ្អក

មពូជ

សន៍ ពណ៌សមបុរ និងជតិកំេណើត។ ជតិកំេណើតសំេ

្របេទសជក់

ក់ែដលបុគគលមនក់េកើត ឬកែន្លងែដលឪពុកម្ដយ ឬដូន

បុគគលេនះេកើត។

Foothill Transit ែដល្រគប់បុគគលនឹងមនសិទិេធ សមើគនកនុងករេ្របើ្របស់េស កមមរបស់ខួន
្ល េ
សមបុរ ជតិកំេណើត ឬសមតថភពភ

បុគគល

េទេលើ

ជេគលនេយបយរបស់

យមិនគិតពីពូជ

សន៍ ពណ៌

េឡើយ។

មួយែដលេជឿថ ខ្លួនរងករេរ ើសេអើងែផ្អក

មពូជ

សន៍ ពណ៌សមបុរ ឬជតិកំេណើតេ

យ Foothill Transit

ក់បណឹ្ដ ងមតិកទី ៦ មួយ េហើយ្របគល់ពកយបណឹ្ដ ងត ៉ ៃនមតិកទី ៦ េនះ ជូន Foothill Transit បន។ អនកប្ដឹងក៏

ស័ពទមកេលខ ១-៨០០-៧៤៣-៣៤៦៣ េដើមបី

ចរកេឃើញេនេលើវ ិប

ក់បណឹ្ដ ងផងែដរ។ ពកយេនះ

http://www.foothilltransit.org/titlevi/ ឬ http://www.foothilltransit.org/library/ ឬក៏េន

ម

ច
ចទូរ

យ Foothill Transit

ង ឬករ ិយល័យរដ្ឋបល

មួយរបស់ Foothill Transit េន West Covina។ េដើមបីេសនើសុំព័ត៌មនបែនថមអំពីកមមវ ិធី Foothill Transit’s Title VI Program
សូមេ

ទូរស័ពេទ លខ៖ 1-800-743-3463

ពកយេនះ


ចេផញើ

មប៉ុសិ៍ៃ្ត ្របសណីយ៍ ឬ្របគល់មកករ ិយល័យរដ្ឋបល Foothill ឬ

ង Transit ែដលមនទី

ំងេន៖

ង និងករ ិយល័យរដ្ឋបល West Covina Transit៖ 100 S. Vincent Avenue 2nd Floor, West Covina, CA

91790


st
្រកុង Claremont៖ 200 W. 1 Street Claremont, CA 91711



្រកុងឧស ហកមមេន Puente Hills Mall៖ 1600 Azusa Avenue Industry, CA 91748
ថ នីយ El Monte៖ 3501 Santa Anita Avenue El Monte, CA 91731



្រកុង Pomona៖ 100 W. Commercial Street Pomona, CA 91768


អនកប្ដឹងក៏


ច្របគល់បណឹ្ដ ងត ៉ េទែផនករដ្ឋបល Transit សហព័នធេ

យផទល់ផងែដរ៖

ករ ិយល័យ FTA ៃនសិទិប
ធ ុគគល (FTA Office of Civil Rights) 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC
20590

Foothill Transit េលើកទឹកចិតឱ
្ត យអនកប្ដឹង

ក់បណឹ្ដ ងឱយបនឆប់អស់ពីលទធភពបនទប់ពីេហតុករណ៍ែដលេចទ្របកន់េនះ

េដើមបីធនឱយបននូវករេសុើបអេងកតេពញេលញ។ េលើសពីេនះ អនកប្ដឹង្រតូវបនេលើកទឹកចិតឱ
្ត យផ្ដល់ព័ត៌មនែដលេសនើទំង

អស់េដើមបីធនឱយបនករេសុើបអេងកតេពញេលញមួយ។ ជួនកល ែខ វ ីេដអូពីករេឡើងរថយន្តដឹកអនកដំេណើរ Foothill
Transit ្រតូវបនេ្របើកុងដំ
ន
េណើរករេសុើបអេងកត។ េទះយ៉ ង

៧ េទ ១៤ ៃថងប៉ុេ
ែផ្អក

្ណ ះ បនទប់ពីខណៈេពលមួយ

ក៏េ

យ ែខ វ ីេដអូេនះ្រតូវបនរក ទុកែតកនុងចេន្លះេពលពី

្រស័យេទេលើកលៈេទសៈនន។

មេគលនេយបយ Foothill Transit មតិមួយ្រតូវបនេសុើបអេងកត េ

ពីទទួលបនមតិេនះ េទ

មអ្វីែដល

េបើ្រតូវករព័ត៌មនបែនថមេដើមបីេ

ះ្រ

ះ្រ

យ និងបញចប់កុងរយៈេពល្របំ
ន
ៃថង បនទប់

ចេធ្វើេទបន។ កនុងអំឡុងេពលេនះ Foothill Transit

ចទក់ទងេទអនកប្ដឹង ្របសិន

យករណីេនះ។ ្របសិនេបើអនកប្ដឹងមិនេឆ្លើយតបវ ិញជមួយនឹងព័ត៌មនែដលេសនើេទ

Foothill Transit នឹងខិតខំអស់ពីលទធភពកនុងករបញចប់ករងរេសុើបអេងកតេនះជមួយនឹងព័ត៌មនែដលបនផ្ដល់ជូន។ មយ៉ ង

េទៀត ្របសិនេបើអ្នកប្ដឹងដកបណឹ្ដ ងត ៉ របស់ខួន
្ល ឬែលងចង់បន្តកិចេច សុើបអេងកតេទៀត េនះករណីេនះ

ចបញចប់បន។

បនទប់ពីបណឹ្ដ ង្រតូវបនេសុើបអេងកត សមជិកទទួលខុស្រតូវេលើករងរេសុើបអេងកតនឹងពយយមេឆ្លើយតបនឹងអនកប្ដឹង។ ករ
េឆ្លើយតបេនះនឹងចង្អុលបង្ហញពីចរ ិកលកខណៈៃនករេសុើបអេងកត និងដំេ
ឧទធរណ៍េលើករសេ្រមច េគ

ះ្រ

យ។ ្របសិនេបើអនកប្ដឹងចង់េធ្វើបណឹ្ដ ង

ចេធ្វើែបបេនះបន។ ជថមីម្ដងេទៀត Foothill Transit េលើកទឹកចិតឱ
្ត យអនកប្ដឹង

ឱ្យបនឆប់អស់ពីលទធភពេដើមបីធនដល់ករេសុើបអេងកត និងករេឆ្លើយតបដ៏េពញេលញមួយ។

ក់បណឹ្ដ ងឧទធរណ៍

ពក្យបណឹ � ងតវ៉ មាតិកទី ៦
Foothill Transit សន្យោនឹ ងផ�លក
់ រធានាថាគា�នបុ គល
� ណាមួ យ ែផ�កតមពូ ជសសន៍ ពណ៌សម្បុរ ឬជាតិកំេណត ្រត�វ

បានដកេចញពី ករចូ លរួម ឬ្រត�វបានបដិ េសធេចលពីផល្របេយាជន៍ទទួ លបានេសវរបស់ខួនេឡ
�
យ ដូចែដលមាន

ែចងក�ុងមាតិ កទី ៦ ៃន្រកមច្បោប់សិទិប
� ុ គ�ល ឆា�ំ ១៩៦៤ ែដលបានេធ�វ ិេសធនកម�។ បណឹ � ងតវ៉ មាតិ កទី ៦ ្រត�វែត
បំ េពញចប់កុ�ងរយៈេពល ១៨០ ៃថ� គិ តចប់ពីៃថ�ទទួលរងករេរ សេអ ងែដលបានេចទ្របកន់។

ព័ ត៌មានខងេ្រកមគឺចំបាច់ស្រមាប់ ជួយដល់េយងខ�ំុកុងករដំ
�
េណរករបណឹ � ងតវ៉ របស់េលកអ�ក។ ្របសិនេប េលក

អ�ក្រត�វករជំ នួយណាមួ យក�ុងករបំ េពញពក្យេនះ និ ងក�ុងករដក់បណឹ � ងតវ៉ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ សូមទក់ ទងអ�ក

តំ ណាងមតិអតិថិជន (Customer Comment Representatives) របស់េយងខ�ំុតមេលខ ៨០០-៧៤៣-៣៤៦៣ ឬេទ

កន់ ហង Transit របស់េយងខ�ំុណាមួ យេដយផា�ល់។ ពក្យែដលបំ េពញចប់្រត�វែតប�ូ� ន្រតឡប់មក Foothill Transit
វ ិញេដយដក់ថា៖ មាតិ កទី ៦ - មតិអតិ ថិជន 100 S. Vincent Ave., Suite 200, West Covina, CA 97190។
េឈ�ះេលកអ�ក៖

េលខទូរស័ព៖
�

អស័យដ�នផ�ូវ៖

េលខទូរស័ពេ� ផ្សងេទៀត៖

ទី្រក�ង រដ� & េលខកូដៃ្របសណីយ៍៖

អ�ករងករេរ សេអង (្របសិនេបេ្រកពីអក
� ប�ឹង)៖
េឈ�ះ៖
អស័យដ�ន៖

េលខទូរស័ព�

ៃថ�េកតេហតុ៖

រថយន�ដឹកអ�កដំេណរ #/ផ�ូវ/ទីតំង (េបមាន)

តេទទំ ព័រមា�ងេទៀត…

េត្របកខងេ្រកមណាមួយសកសមបំផុតនឹ ងពិពណ៌នាពីមូលេហតុែដលនាំឱ្យេក តមានករេរ សេអ ងែដលបានេចទ
្របកន់? (េរ សយកមួ យ)
ពូ ជសសន៍
ពណ៌សម្បុរ
ជាតិ កំេណត (សមត�ភាពភាសអង់ េគ�សមានក្រមិត)
សូមពិ ពណ៌នាពីេហតុ ករេរ សេអងែដលបានេចទ្របកន់ ។ ចូ រផ�លេ់ ឈ�ះ និ ងងរៃនបណា
� អ�កតំ ណាង Foothill
Transit ទំងអស់ែដលពក់ ព័ន� ្របសិនេបមាន។ ចូ រពន្យល់ពីអីែ� ដលបានេកតេឡង និ ងបណា
� បុ គ�លែដលអ្នកេជឿថា
្រត�វទទួ លខុ ស្រត�វ។ សូមេ្របសន�ឹក្រកដសបែន�មៃនពក្យេនះ្របសិនេប្រត�វករកែន�ងេឆ�យបែន�មេទៀត។

េតេលកអ�កមានដក់ បណឹ � ងតវ៉ ជាមួ យភា�ក់ ងរសហព័ ន� រដ� ឬមូ លដ�នេផ្សងេទៀតែដរេទ? មាន

េទ

េបមាន សូមរយេឈ�ះភា�ក់ ងរ និ ងព័ ត៌មានទំ នាក់ទំនងេនខងេ្រកម៖
ភា�ក់ ងរ៖

េឈ�ះទំ នាក់ទំនង៖

អសយដ�ន៖

េលខទូ រស័ព�៖

ខ�ំុសម
ូ អះអងថា ខ�ំុបានអនេសចក�ីេចទ្របកន់ខងេល េហយវពិតជាក់ែស�ងែមនតមែតអ�ីែដលខ�ំុដឹង ឮ និងេជឿ។
ហត�េលខ៖

កលបរ ិេច�ទ៖

