
នីតិវធីិប្ដឹងត ៉ៃនមតិកទី ៦ 
 

មតិកទី ៦ មឃត់េលើករេរ ើសេអើងែផ្អក មពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ និងជតិកំេណើ ត។ ជតិកំេណើ តសំេ េទេលើ
្របេទសជក់ ក់ែដលបុគគលមន ក់េកើត ឬកែន្លងែដលឪពុកម្ដ យ ឬដូន បុគគលេនះេកើត។ ជេគលនេយបយរបស់ 
Foothill Transit ែដល្រគប់បុគគលនឹងមនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់េស កមមរបស់ខ្លួន េ យមិនគិតពីពូជ សន៍ ពណ៌
សមបុរ ជតិកំេណើ ត ឬសមតថភពភ េឡើយ។ 
 

បុគគល មួយែដលេជឿថ ខ្លួនរងករេរ ើសេអើងែផ្អក មពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ ឬជតិកំេណើ តេ យ Foothill Transit ច
ក់បណ្ដឹ ងមតិកទី ៦ មួយ េហើយ្របគល់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉ៃនមតិកទី ៦ េនះ ជូន Foothill Transit បន។ អនកប្ដឹងក៏ ចទូរ

ស័ពទមកេលខ ១-៨០០-៧៤៣-៣៤៦៣ េដើមបី ក់បណ្ដឹ ងផងែដរ។ ពកយេនះ ចរកេឃើញេនេលើវបិ យ Foothill Transit 
http://www.foothilltransit.org/titlevi/ ឬ http://www.foothilltransit.org/library/ ឬក៏េន ម ង ឬករយិល័យរដ្ឋបល
មួយរបស់ Foothill Transit េន West Covina។ េដើមបេីសនើសំុព័ត៌មនបែនថមអំពីកមមវធីិ Foothill Transit’s Title VI Program 
សូមេ ទូរស័ពទេលខ៖ 1-800-743-3463 
 

ពកយេនះ ចេផញើ មបុ៉ស្តិ៍ៃ្របសណីយ៍ ឬ្របគល់មកករយិល័យរដ្ឋបល Foothill ឬ ង Transit ែដលមនទី ំងេន៖ 
 ង និងករយិល័យរដ្ឋបល West Covina Transit៖ 100 S. Vincent Avenue 2nd Floor, West Covina, CA 

91790 
 ្រកុង Claremont៖ 200 W. 1st 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 ច្របគល់បណ្ដឹ ងត ៉េទែផនករដ្ឋបល Transit សហព័នធេ យផទ ល់ផងែដរ៖  
 ករយិល័យ FTA ៃនសិទធិបុគគល (FTA Office of Civil Rights) 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 

20590 
 

Foothill Transit េលើកទឹកចិត្តឱយអនកប្ដឹង ក់បណ្ដឹ ងឱយបនឆប់អស់ពីលទធភពបនទ ប់ពីេហតុករណ៍ែដលេចទ្របកន់េនះ
េដើមបធីនឱយបននូវករេសុើបអេងកតេពញេលញ។ េលើសពីេនះ អនកប្ដឹង្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឱយផ្ដល់ព័ត៌មនែដលេសនើទំង
អស់េដើមបធីនឱយបនករេសុើបអេងកតេពញេលញមួយ។ ជួនកល ែខ វេីដអូពីករេឡើងរថយន្តដឹកអនកដំេណើ រ Foothill 
Transit ្រតូវបនេ្របើកនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកត។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ែខ វេីដអូេនះ្រតូវបនរក ទុកែតកនុងចេន្ល ះេពលពី 
៧ េទ ១៤ ៃថងបុ៉េ ្ណ ះ បនទ ប់ពីខណៈេពលមួយ ្រស័យេទេលើកលៈេទសៈនន។  
 

ែផ្អក មេគលនេយបយ Foothill Transit មតិមួយ្រតូវបនេសុើបអេងកត េ ះ្រ យ និងបញច ប់កនុងរយៈេពល្របំៃថង បនទ ប់
ពីទទួលបនមតិេនះ េទ មអ្វីែដល ចេធ្វើេទបន។ កនុងអំឡុងេពលេនះ  Foothill Transit ចទក់ទងេទអនកប្ដឹង ្របសិន
េបើ្រតូវករព័ត៌មនបែនថមេដើមបេី ះ្រ យករណីេនះ។ ្របសិនេបើអនកប្ដឹងមិនេឆ្លើយតបវញិជមួយនឹងព័ត៌មនែដលេសនើេទ  
Foothill Transit នឹងខិតខំអស់ពីលទធភពកនុងករបញច ប់ករងរេសុើបអេងកតេនះជមួយនឹងព័ត៌មនែដលបនផ្ដល់ជូន។ មយ៉ង
េទៀត ្របសិនេបើអ្នកប្ដឹងដកបណ្ដឹ ងត ៉របស់ខ្លួន ឬែលងចង់បន្តកិចចេសុើបអេងកតេទៀត េនះករណីេនះ ចបញច ប់បន។  
 

បនទ ប់ពីបណ្ដឹ ង្រតូវបនេសុើបអេងកត សមជិកទទួលខុស្រតូវេលើករងរេសុើបអេងកតនឹងពយយមេឆ្លើយតបនឹងអនកប្ដឹង។ ករ
េឆ្លើយតបេនះនឹងចង្អុលបង្ហ ញពីចរកិលកខណៈៃនករេសុើបអេងកត និងដំេ ះ្រ យ។ ្របសិនេបើអនកប្ដឹងចង់េធ្វើបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍េលើករសេ្រមច េគ ចេធ្វើែបបេនះបន។ ជថមីម្ដងេទៀត Foothill Transit េលើកទឹកចិត្តឱយអនកប្ដឹង ក់បណ្ដឹ ងឧទធរណ៍
ឱ្យបនឆប់អស់ពីលទធភពេដើមបធីនដល់ករេសុើបអេងកត និងករេឆ្លើយតបដ៏េពញេលញមួយ។ 
 



 

ពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ មាតិកទី ៦  

Foothill Transit សន្យោនឹងផ�ល់ករធានាថាគា� នបុគ�លណាមួយ ែផ�កតមពូជសសន៍ ពណ៌សម្ុបរ ឬជាតិកំេណ ត ្រត�វ
បានដកេចញពីករចូលរមួ ឬ្រត�វបានបដិេសធេចលពីផល្របេយាជន៍ទទួលបានេសវរបស់ខ�ួនេឡយ  ដូចែដលមាន
ែចងក�ុងមាតិកទី ៦ ៃន្រកមច្បោប់សិទ�ិបុគ�ល ឆា� ំ ១៩៦៤ ែដលបានេធ�វេិសធនកម�។ បណ�ឹ ងតវ៉មាតិកទី ៦ ្រត�វែត
បំេពញចប់ក�ុងរយៈេពល ១៨០ ៃថ� គិតចប់ពីៃថ�ទទួលរងករេរ សេអងែដលបានេចទ្របកន់។ 

ព័ត៌មានខងេ្រកមគឺចំបាច់ស្រមាប់ជួយដល់េយងខ�ុំក�ុងករដំេណ រករបណ�ឹ ងតវ៉របស់េលកអ�ក។ ្របសិនេបេលក
អ�ក្រត�វករជំនួយណាមួយក�ុងករបំេពញពក្យេនះ និងក�ុងករដក់បណ�ឹ ងតវ៉ជាលយលក�ណ៍អក្សរ សូមទក់ទងអ�ក
តំណាងមតិអតិថិជន (Customer Comment Representatives) របស់េយងខ�ុំតមេលខ ៨០០-៧៤៣-៣៤៦៣ ឬេទ
កន់ហង Transit របស់េយងខ�ុំណាមួយេដយផា� ល់។ ពក្យែដលបំេពញចប់្រត�វែតប��ូ ន្រតឡប់មក Foothill Transit 

វញិេដយដក់ថា៖ មាតិកទី ៦ - មតិអតិថិជន 100 S. Vincent Ave., Suite 200, West Covina, CA 97190។ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តេទទំព័រមា� ងេទៀត… 

េឈ� ះេលកអ�ក៖ 

 
 

េលខទូរស័ព�៖ 
 

អស័យដ� នផ�ូវ៖ 

 
 

េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត៖ 

ទី្រក�ង រដ� & េលខកូដៃ្របសណីយ៍៖ 
 
 
 

 

អ�ករងករេរ សេអង (្របសិនេបេ្រកពីអ�កប�ឹង)៖ 

 
េឈ� ះ៖ 

 

 

អស័យដ� ន៖ េលខទូរស័ព� 
 
 
 

ៃថ�េកតេហតុ៖ 
 
 
 
 

រថយន�ដឹកអ�កដំេណ រ #/ផ�ូវ/ទីតំង (េបមាន) 



េត្របកខងេ្រកមណាមួយសកសមបំផុតនឹងពិពណ៌នាពីមូលេហតុែដលនំាឱ្យេកតមានករេរ សេអងែដលបានេចទ
្របកន់? (េរ សយកមួយ)   

         ពូជសសន៍ 

         ពណ៌សម្ុបរ 

         ជាតិកំេណ ត (សមត�ភាពភាសអង់េគ�សមានក្រមិត) 

សូមពិពណ៌នាពីេហតុករេរ សេអងែដលបានេចទ្របកន់។ ចូរផ�ល់េឈ� ះ និងងរៃនបណា� អ�កតំណាង Foothill 

Transit ទំងអស់ែដលពក់ព័ន� ្របសិនេបមាន។ ចូរពន្យល់ពីអ�ីែដលបានេកតេឡង និងបណា� បុគ�លែដលអ្នកេជឿថា
្រត�វទទួលខុស្រត�វ។ សូមេ្របសន�ឹក្រកដសបែន�មៃនពក្យេនះ្របសិនេប្រត�វករកែន�ងេឆ�យបែន�មេទៀត។  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

េតេលកអ�កមានដក់បណ�ឹ ងតវ៉ជាមួយភា� ក់ងរសហព័ន� រដ� ឬមូលដ� នេផ្សងេទៀតែដរេទ? មាន        េទ  

េបមាន សូមរយេឈ� ះភា� ក់ងរ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងេនខងេ្រកម៖     

ភា� ក់ងរ៖ 
 
 
 

េឈ� ះទំនាក់ទំនង៖ 

អសយដ� ន៖ 

 
 

េលខទូរស័ព�៖ 

 

ខ�ុំសូមអះអងថា ខ�ុំបានអនេសចក�ីេចទ្របកន់ខងេល េហយវពិតជាក់ែស�ងែមនតមែតអ�ីែដលខ�ុំដឹង ឮ និងេជឿ។ 

ហត�េលខ៖                កលបរេិច�ទ៖     

   


