
ករ ក់ពកយប្ដឹងស្រមបឱ់កសេសមើភពគន  

បុគគលនមិួយៗ ែដលេជឿជក់ថ រហូតមកទល់េពលេនះ 

ពួកេគបនទទួលរងនវូករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងខ្លួន េ យកមមវធិ ីឬ 

សកមមភពមួយែដលទទួលបនករផគត់ផគង់ហិរញញវតថុ ឬ អនុវត្តេ យ្រកសួងករងរ (DOL) 

របស់សហរដ្ឋ េមរកិេនះ ច ក់ពកយបណ្ដឹ ងមួយជមួយនងឹ CRC បន។ សថិតេ្រកម 

ចបប ករពរស ទ  ស  វ  ល ន ង បញ ត ចបប នន ែដលអន វត េ យ    ់     ិ ធិ ុី  ិ   ិ    ញ  ិ   ់         ុ ្ត    CRC 

ស្រមប់អនកទទួលអតថ្របេយជនជ៍ំនយួហិរញញវតថុរបស់សហព័នធ មរយៈ DOL 

ករេរ ើសេអើងេលើមូល ្ឋ នដូចខងេ្រកមេនះ គឺជទេង្វើែដលផទុយេទនឹងចបប់ៈ 

• ្របឆងំេទេលើបុគគល មួយែដលរស់េនសហរដ្ឋ េមរកិ នងិ កនុងែដនដីននរបស់ខ្លួន 

េលើមូល ្ឋ នៃនជតិ សន៍ ពណ៌សមបុរ សន េភទ េដើមកំេណើ តជតិ សន៍ យុ 

ពិករភព និនន ករនេយបយ ឬ ជំេនឿ សន នងិ  

• ្របឆងំេទេលើអនកទទួលអតថ្របេយជនៃ៍នកមមវធិី មួយេលើមូល ្ឋ នៃនភពជពលរដ្ឋ ឬ 

ថ នភពជជនអេន្ត ្របេវសន៍មន ក់ែដលបនអនវុត្ត្រតឹម្រតូវេទ មចបប់ 

ែដលទទួលបនករអនុញញ តិឱយេធ្វើករងរេនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ ឬ 

ករចលូរួមអនុវត្តរបស់ពួកេគេនកនុងចបប់វនិេិយគកម្ល ងំករងរ (WIA) 

ែដលអនមុ័តេនឆន 1ំ998 េ្រកមចណំងេជើងទី I ែដលកមមវធិ ីឬ 

សកមមភពសថិតេ្រកមជំនួយហិរញញវតថុ។  

សថិតេ្រកមចំណងេជើងទី I  របស់ WIA អនកទទួលអតថ្របេយជនជ៍ំនួយហិរញញវតថុសហព័នធ 

មិន្រតូវេរ ើសេអើងេនកនុងែផនក មួយដូចខងេ្រកមេនះេទៈ  

• ករសេ្រមចចិត្តចេំពះអនកែដលនងឹទទួលបនករអនុញញ តិ ឬ 

មនសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជនពីកមមវធិ ីឬ 

សកមមភព មួយែដលមនករជួយេ្រជមែ្រជងែផនកហិរញញ្រសប ម WIA Title I  

• ករផ្ដល់ឱកសននឱយដល់មនុស ែដលកំពុងចូលរួមេនកនុងកមមវធិ ីឬ 

សកមមភពមួយ្របេភទេនះ ឬ  

• ករេធ្វើករសេ្រមចចតិ្តេលើករផ្ដល់ករងរឱយេធ្វើេនកនុងករ្រគប់្រគងធុរៈកិចចៃន ឬ 

កនុងទំនក់ទំនងជមួយកមមវធិ ីឬ សកមមភព្របេភទេនះ។  

រេបៀប ក់ពកយបណ្ដឹ ងទមទរឱកសេសមើៗគន  



ករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងមួយជមួយនឹងម្រន្តីករពរឱ

កសេសមើៗគន របស់អនកទទួលអតថ្របេយជនែ៍ផនកហិ

រញញវតថុ  

មុននឹង ក់ពកយជមួយនងឹ CRC 

្របសិនអនកមន រមមណ៍គិតថ 

អនក្រតូវបនេគេផ្ដ តេគលេ ចេំពះករេរ ើសេអើង 

មរយៈកមមវធិ ីឬ 

សកមមភពែដលទទួលបនជំនយួហិរញញវតថុ្រសប ម 

Title I 

ែដលអនក ចនឹង ក់ពកយបណ្ដឹ ងមួយជមួយនងឹម្រន្តី

ករពរឱកស (EO) 

េសមើៗគន ែដលមនករចត់ ងំ្រតឹម្រតូវរបស់អនកទទួល

អតថ្របេយជន៍េនះ។ ម្រន្ត ី(EO) 

របស់អនកទទួលអតថ្របេយជន៍ 

មនទំនួលខុស្រតូវចំេពះនតីិវធិបីណ្ដឹ ងអំពីបញ្ហ ករេរ ើ

សេអើង ែដលទទួលបន និង 

ែដលកំពុងបង្ហ ញឱយេឃើញនវូបញ្ហ ៃនករេរ ើសេអើងមួ

យ។ បណ្ដឹ ងេនះ 

ក៏ ចនងឹេ្រជើសេរ ើស ក់ពកយជមួយ CRC 

កនុងរយៈេពល 120 ៃថង 

េ្រកយពីករ ក់ពកយជមួយនងឹម្រន្ត ីEO 

របស់អនកទទួលអតថ្របេយជន៍។  

ករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងជមួយនឹង CRC  មច ស់បណ្ដឹ ងមន ក់ 

ចនងឹ ក់ពកយប្ដឹងបនេ យផទ ល់ជមួយនងឹ CRC 

ែដលពកយបណ្ដឹ ងេនះ្រតូវែត បន ក់ចូល 

កនុងរយៈេពល 180 

ៃថងចបពី់ៃថងមនករេរ ើសេអើងែដលបនេលើកេឡើង។ CRC 

ចពនយេពល ក់ពកយបណ្ដឹ ងស្រមប់មូលេហតុែដ

ល្រតឹម្រតូវ។  

បណ្ដឹ ងមួយ 

ចនងឹ្រតូវបនេគ ក់ជ យលកខអក រ ឬ 

េ យករបំេពញែបបបទខ្លឹម រពកយបណ្ដឹ ងរបស់ 

CRC នងិ 

ែបបបទយល់្រពមេ យេយង មចបប់ស្ដីពីឯកជន

ភព ឬ ករសមង ត់ផទ ល់ខ្លួន 



ែដលេគ ចនឹងទទួលបនពីម្រន្ត ីEO 

របស់អនកទទួលអតថ្របេយជន៍ ឬ ពី CRC។ 

សូមេមើលតំណភជ ប់ននេទកនទ់្រមង់ែបបបទទងំ

េនះេនខងេ្រកម។ 

Complaint Information Form - English [Word]

[PDF]  

Complaint Information Form in other 

languages  

បណ្ដឹ ងមួយ ចេផញើបន មរយៈសំបុ្រត អុែីម៉ល ឬ 

េផញើទូរ របណ្ដឹ ងេទកន់ ស័យ ្ឋ នដូចខងេ្រកមៈ

 

Director 

Civil Rights Center 

U.S. Department of Labor 

200 Constitution Avenue, NW  

Room N-4123 

Washington, DC 20210 

រជសេម្លងៈ (202) 693-6502 / TTY: (202) 

693-6516 

ទូរ រ: (202) 693-6505 

អុែីម៉ល: CRCExternalComplaints@dol.gov 

មច ស់ពកយបណ្ដឹ ង្រតូវែតបំេពញទ្រមង់ែបបបទពកយប

ណ្ដឹ ង នងិ 

សរេសរបញចូ លនវូព័ត៌មនដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

1. េឈម ះ នងិ 

ព័ត៌មនទំនក់ទំនងរបស់មច ស់ពកយបណ្ដឹ ង  

2. េឈម ះ នងិ 

ព័ត៌មនទំនក់ទំនងស្រមប់អនកទទួលអតថ្រប



េយជន៍ 

ែដលអនវុត្តបន្រតឹម្រតូវ មទេង្វើេរ ើសេអើង 

ែដលបនេលើកេឡើង  

3. ករពិពណ៌នអពំីទេង្វើេរ ើសេអើង 

ែដលបនេលើកេឡើងយ៉ងពិ ្ដ រ 

្របេយជន៍យល់បននវូអ្វែីដលទេង្វើែបបេនះ

បនេកើតមនេឡើង 

េពលេវ ែដលទេង្វើេនះេកើតមនេឡើង និង 

មូល ្ឋ នស្រមប់ករេរ ើសេអើងែដលបនេលើក

េឡើង  

4. ហតថេលខរបស់មច ស់បណ្ដឹ ង ឬ 

ហតថេលខរបស់តំ ង្រតឹម្រតូវៃនមច ស់បណ្ដឹ

ង  

មច ស់បណ្ដឹ ង មនសិទធិចេំពះករទទួលបនតំ ង 

ែដលជេមធវមីន ក់។ 

ករជូនដំណឹងជ យលកខអក រេចញពីមច ស់បណ្ដឹ ង 

្រតូវែតទទួលបនករ ក់ជូនេទ CRC 

េ យកំណត់នវូអត្តសញញ ណតំ ងេនះ។  

ដំេណើ រករ ឬ នីតិវធីិពកយបណ្ដឹ ងរបស់ CRC  ល់សំណំុពកយបណ្ដឹ ងចូល 

្រតូវបនេគ យតៃម្លស្រមប់យុ ្ត ធកិររបស់ CRC នងិ 

ភពេទៀងទត់េពលេវ ។ ្របសិនេបើ CRC កំណត់ថ 

ពកយបណ្ដឹ ងេនះមនករ ក់មិនេទៀងេពលេវ  ឬ 

ថ CRC មិនមនយុ ្ត ធិករេទេនះ 

ពកយបណ្ដឹ ងេនះនងឹមិនបន្តនតីិវធិីចូលេទកនក់្រមិតប

នទ ប់ៃនករេសុើបអេងកតេទ។ កនុងឧទហរណ៍នន 

ែដល CRC មនិមនយុ ្ត ធិករេលើបណ្ដឹ ងមួយេនះ 

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនន ចនឹង្រតូវបនេគ្របកនយ់

ក ្របេយជន៍េយង ឬ 

បញជូ នមច ស់បណ្ដឹ ងេទកន់ទីភន ក់ងរសហព័នធែដលម

នសមតថកិចចសម្រសប។  

 



អនកេសុើបអេងកតមន ក់របស់ CRC 

្រតូវបនេគចត់ ងំេឡើង 

្របេយជន៍្របមូលនវូ ល់ព័ត៌មនែដលសំខន់ៗ  

ែដលជប់ទក់ទងេទនឹងបណ្ដឹ ងេនះ។ 

េដើមបីជួយស្រមបស្រមួលដល់ករែស្វងរកករពិត 

មច ស់បណ្ដឹ ង ច្រតូវបនេគេសនើសំុឱយផ្ដល់នវូព័ត៌មនប

ែនថម ឬ ឯក រនន 

្របេយជន៍េសុើបអេងកតបន្តេទៀតេលើពកយបណ្ដឹ ងេនះ។ 

 

CRC 

ជូនដំណឹងដល់មច ស់ពកយបណ្ដឹ ងអំពីលទធផលៃនគំេហើ

ញអពំីបណ្ដឹ ងស្ដីពីបញ្ហ ករេរ ើសេអើងេនះជ យលកខ

អក រ។ 

អនកទទួលអតថ្របេយជន៍មន ក់ 

មិន ចសងសឹកវញិចំេពះមនសុ មន ក់ែដលបន ក់

ពកយប្ដឹង េធ្វើជកស ិណ ក ី ឬ 

ករបនចូលរួម មវធិី មួយេនកនុងករេសុើបអេងកត 

ឬ នតីិវធិសី្រមប់ឱកសេសមើៗភពគន មួយបនេទ។ 

 


