
 

 

នីតិវធិីបណ្តឹ ងកម្មវធិី TITLE VI 

 

 

Omnitrans បានបងងកីតការកំណ្ត់នីតិវធីិងនេះ សម្រាប់ការទទលួ ការងស ីបអងងកត និងការតាម្ដានបណ្តឹ ងកម្មវធីិ 
Title VI ។  
 

ប គ្គលណាដែលងជឿជាក់ថា គាត់ម្រតូវបានងគ្ងរសីងអីង ងដាយដអែកងលីមូ្លដាា នពូជសាសន៍ ពណ៌្សម្ប រ  ឬម្របភព
ងែីម្ជនជាតិង េះ តាម្រយៈ Omnitrans អាចដាក់ពាកយបណ្តឹ ងតាម្រយៈការដាក់ងសនីស ំទម្រម្ង់ដបបបទទំ ក់
ទំនងអតិថិជន (Customer Contact Form) ដែលបានបំងពញ ងដាយការដាក់ងសនីស ំទម្រម្ង់ដបបបទទំ ក់
ទំនងងយងីខ្ ំ (Contact Us Form) តាម្រយៈ Omnitrans.Org ឬតាម្រយៈការដាក់ពាកយបណ្តឹ ងងដាយផ្ទា ល់
តាម្ទូរស័ពាងៅការយិាល័យព័ត៌ានរបស់ Omnitrans ។ ង យីងនេះម្រតូវងធវីកន ងរយៈងពល 180 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃម្របតិទិន 
ងដាយចាប់ពីកាលបរងិចេទថ្នការងរសីងអីងដែលបានងចាទម្របកាន់។  ពាកយបណ្តឹ ងម្រតូវដតបញ្ជា ក់ឱ្យបានងពញងលញ
តាម្ដែលអាចងធវីងៅបានចំងពាេះអងគង ត    និងសាា នភាពងៅជ ំវញិការងរសីងអីងដែលបានងចាទម្របកាន់។ 

 

ងៅងពលទទលួពាកយបណ្ដឹ ងង េះ Omnitrans នឹងអតល់ជូនអនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ង ឬអនកតំណាងរបស់គាត់ដែល
ានលិខិតជូនែំណឹ្ងថាបានទទលួកន ងរយៈងពល 14 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃម្របតិទិន។ ប ា ប់ពីលិខិតជូនែំណឹ្ងថាបានទទលួ
ងនេះ Omnitrans នឹងងស ីបអងងកតងលីពាកយបណ្តឹ ងងនេះ ងែីម្បកំីណ្ត់ថាងតីវាានការរងំោភបំពាន Title VI ដែល
អាចងកីតានឬងទ។  
 

ងយាងងៅតាម្កម្មវធីិ Title VI ថ្នចាប់សតីពីសិទិធពលរែាឆ្ន  ំ 1964 (Civil Rights Act of 1964) ង េះ 
Omnitrans មិ្នអាចងរសីងអីងម្របឆ្ងំនឹងប គ្គលទងំឡាយណាងដាយដអែកងលីពូជសាសន៍ ពណ៌្សម្ប រ ឬម្របភព
ងែីម្ជនជាតិង យី។ ចំងពាេះពាកយបណ្តឹ ងដែលឈានែល់កម្រមិ្តបណ្តឹ ង Title VI និងការរងំោភបំពានដែលអាច
ងកីតានង ងីង េះ ពាកយបណ្តឹ ងម្រតូវដតបង្ហា ញពីការចាត់ទ កដែលមិ្នទក់ទងគាន  ឬអលប េះពាល់ខ សគាន  
ងដាយសារដតការងរសីងអីងងដាយងចត  ឬងដាយអងចត ។   ការណ៍្ងនេះអាចរមួ្បញ្ចូ លបញ្ជា ថ្នការងរសីងអីងយូរ
អដងវងឬភាា ម្ៗដែល Omnitrans ខកខានមិ្នបានងដាេះម្រសាយ ឬបញ្ជា ងសវាកម្មឬការពាបាលដែលមិ្នទក់ទង
គាន តាម្កម្រមិ្តងគាលនងយាបាយ។ ពាកយបណ្តឹ ងដែលខកខានសាិតងៅងម្រកាម្ចំណាត់ថាន ក់ម្យួថ្នចំណាត់ថាន ក់
ទងំងនេះ នឹងម្រតូវចាត់ទ កថាានភាពម្រតឹម្ម្រតូវសម្រាប់ការវាយតថ្ម្ា ងលីកដលងដតកន ងករណី្ែូចខាងងម្រកាម្៖   
ល េះម្រតាដតពាកយបណ្តឹ ងបង្ហា ញយា ងចាស់អំពីចំណ្ ចមិ្នងពញលកខណ្ៈចាប់ ឬមិ្នសំខាន់; Omnitrans 

ម្រពម្ទទលួយកងដាយសម័ម្រគ្ចិតតចំងពាេះការមិ្នអន ងោម្ចាប់ និងយល់ម្រពម្ងែីម្បចីាត់វធិានការពាបាលសម្រម្យ; 



ងដាយសាិតងៅកន ងរយៈងពលបានដបងដចក ដែលពាកយបណ្តឹ ងងនេះម្រតូវបានែកងចញ; ឬមូ្លង ត ែ៏លែងអេងងទៀត
សម្រាប់ការមិ្នងស ីបអងងកតងលីពាកយបណ្តឹ ងដែលាន។  សម្រាប់ងគាលបំណ្ងម្រតួតពិនិតយង េះ ពាកយបណ្តឹ ងងនេះ
នឹងម្រតូវងរៀបចំជាឯកសារជាពាកយបណ្តឹ ង Title VI ។ 

 

Omnitrans នឹងបំងពញែំងណី្រការម្រតួតពិនិតយងនេះ និងកំណ្ត់ភាពម្រតឹម្ម្រតូវថ្នពាកយបណ្តឹ ង ង យីជូនែំណឹ្ង
ែល់អនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ងអំពីការសងម្រម្ចរបស់ខាួនងៅកន ងលិខិតដសវងរក (Finding Letter) ឬអ ីដម្ លកន ង
រយៈងពល 30 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃម្របតិទិន ងដាយចាប់ពីកាលបរងិចេទថ្នលិខិតជូនែំណឹ្ងថាបានទទលួងនេះ។  កន ងករណី្
ានការសងម្រម្ចម្យួ មិ្នម្រតូវងធវីការងស ីបអងងកតងលីពាកយបណ្តឹ ងង េះ លិខិតជូនែំណឹ្ងម្រតូវបញ្ជា ក់អំពីមូ្លង ត 
ងដាយជាក់ោក់អំពីការសងម្រម្ចងនេះ។  កន ងករណី្ពាកយបណ្តឹ ងងនេះម្រតូវងស ីបអងងកតង េះ លិខិតជូនែំណឹ្ងងនេះម្រតូវ
ជូនែំណឹ្ងែល់អនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ងថាការងស ីបអងងកតម្យួនឹងម្រតូវអន វតត ង យីអាចងសនីស ំព័ត៌ានបដនាម្ដែល
ម្រតូវការ ងែីម្បជីយួអនកងស ីបអងងកតកន ងការងរៀបចំការងស ីបអងងកតងនេះ។ Omnitrans ម្រតូវដតទទលួបានព័ត៌ាន
ដែលបានងសនីស ំកន ងរយៈងពល 21 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃម្របតិទិន ងដាយចាប់ពីកាលបរងិចេទថ្នលិខិតជូនែំណឹ្ងដែលងសនីស ំ
ព័ត៌ានបដនាម្។ ការខកខានរបស់អនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ង ងែីម្បអីតល់ជូនព័ត៌ានដែលបានងសនីស ំបដនាម្ អាចងធវីឱ្យ  
Omnitrans បិទសំណ្ ំ ងរឿងតាម្នីតិវធីិរែាបាល។  ពាកយបណ្តឹ ងអាចម្រតូវបិទតាម្នីតិវធីិរែាបាលអងដែរ ម្របសិនងបី
អនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ង មិ្នានបំណ្ងចង់បនតពាកយបណ្តឹ ងរបស់គាត់។   
 

ម្របសិនងបីអនកដាក់ពាកយបណ្តឹ ងមិ្នានបំណ្ងចង់ដាក់បណ្តឹ ងឧទធរណ៍្ចំងពាេះការសងម្រម្ចងនេះ ប ា ប់ពីសំណ្ ំ
ងរឿងងនេះ គាត់ានរយៈងពល 30 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃម្របតិទិន ប ា ប់ពីកាលបរងិចេទថ្នលិខិតដសវងរក (Finding Letter) 

ងែីម្បងីធវីែូងចាន េះបានងដាយសរងសរជាោយលកខណ៍្អកេរងៅម្របធានម្រគ្ប់ម្រគ្ងងសវាកម្មអតិថិជន (Omnitrans 

Customer Service Manager) តាម្អាសយដាា ន 1700 W. 5th St, San Bernardino CA 92411 ។  
 

ប គ្គលាន ក់ក៏អាចដាក់ពាកយបណ្តឹ ងងដាយផ្ទា ល់អងដែរ ងៅរែាបាលអនតរស ព័នធ (Federal Transit 

Administration) តាម្អាសយដាា ន៖ 

FTA Office of Civil Rights 

1200 New Jersey Avenue SE 

Washington, DC 20590. 

 


