
TriMet គោ�រពសិិទិិ្ធ�សីិ�វិលិ
TriMet ដំំណើ�ើ រការកម្មមវិធិីើរបស់់ខួ្លួ�នណើ�យស្រស់បណើ�តាម្មច្បាាប់ ណើ�យមិ្មនស្របកាន់ពូូជសាស់ន៍ ពូ�៌ស់ម្មុ�រ 
ណើដំើម្មកំណើ�ើ ត សាស់នា ណើ�ទ ចំ្បា�ង់់ចំ្បា�ូលចិ្បាតតផូួ្លូវិណើ�ទ សាា នភាពូស្រ�សួារ អាយ� ឬពិូការភាពូណើ�ើយ ។

សិគោចក ្ត �ថ ្លែងការណព៍ �គោលនយោបាយរបសិ ់ TriMet តាមច ្បាប ់ Title VI
Title VI នៃនច្បាាប់ស់តើពូើសិ់ទិិស់�ើវិលិនាឆំ្នាំ ំ1964  ចែច្បាង់ថា៖

“គ្មាម ននរណាមំ្នាក់ណើ�កំ�ង់ស់ហរដំឋអាណើម្មរកិ ណើ�យចែផ្លូែកណើលើណើហត�ផ្លូលនៃនពូូជសាស់ន៍ ពូ�៌ស់ម្មុ�រ ឬណើដំើម្មកំណើ�ើ ត 
នឹង់ស្រតវូិបានណើ�មិ្មនណើអាយចូ្បាលរ �ម្ម, បដិំណើស់ធីជំន�យ ឬស្រតវូិទទ�លរង់នូវិការណើរ �ស់ណើ�ើង់កំ�ង់កម្មមវិធិីើណាម្ម�យ ឬ
ស់កម្មមភាពូណាម្ម�យ ចែដំលកំពូ�ង់ទទ�លបានជំន�យហិរញ្ញញវិតា�ពូើស់ហព័ូនិណើនាះណើ�ើយ។”

TriMet ណើបតជ្ញាា �ន�វិតតតាម្មច្បាាប់ Title VI សំ់រាប់កម្មមវិធិីើ និង់ស់កម្មមភាពូនានាចែដំលទទ�លមូ្មលនិធិីពូើស់ហព័ូនិ។ 
ណើដំើម្មុើណើស់ំើស់�ំព័ូត៌ម្នានបចែនាម្មស់តើពូើតំរវូិការនៃនការមិ្មនណើរ �ស់ណើ�ើង់តាម្មច្បាាប់ Title VI របស់់TriMet សូ់ម្មទូរស័់ពូទម្មក
ណើយើង់ខ្លួា�ំតាម្មណើលខ្លួ 503-238-7433 (TTY 7-1-1) ឬ��ើចែម្មល administration@trimet.org

ដាកព់ាក ្យបណ ្ត ងឹ Title VI
ប��គលណាចែដំលណើជឿថាខួ្លួ�នបានទទ�លរង់នូវិការណើធីើើទ�កខប�កណើម្មញំណើ�យការ�ន�វិតតណើរ �ស់ណើ�ើង់ខ្លួ�ស់នឹង់ច្បាាប់ Title VI 
អាច្បា�ក់ពាកយប�តឹ ង់ម្មក TriMet បាន។ រាល់ប�តឹ ង់តវ៉ាាចែបបណើនះស្រតវូិស់រណើស់រជ្ញាលាយលកខ�៍�កសរ និង់ណើផ្លូាើ
ម្មក TriMet កំ�ង់រយៈណើពូល 180 នៃ�ៃ �ិតចាប់ពូើកាលបរណិើច្បាេទនៃនការចែដំលម្នានភាពូណើរ �ស់ណើ�ើង់ណើកើតណើ�ើង់។ ស់ស្រម្នាប់
ព័ូត៌ម្នានស់តើពូើនិតិវិធិីើ�ក់ពាកយប�តឹ ង់ សូ់ម្មទាក់ទង់ណើ� TriMet តាម្មវិធិីើណាម្ម�យចែដំលម្នានស់រណើស់រខាង់ណើស្រកាម្ម។

TriMet 
Civil Rights Investigator 
1800 SW 1st Avenue, Suite 300 
Portland, OR 97201

ទូរស័់ពូទណើលខ្លួ៖ 503-962-2217 
ទូរសារណើលខ្លួ៖ 503-962-2283 
��ើចែម្មែល៖ administration@TriMet.org

�ំកអាច្បា�ក់ពាកយប�តឹ ង់ណើ�យផ្ទាទ ល់ណើ�រដំឋបាលស់ហព័ូនិ ណើ�ការយិាល័យសិ់ទិសិ់�ើវិលិបាន ណើ�យណើផ្លូាើណើ�៖ 
Office of Civil Rights, Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th 
Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, D.C. 20590.



ន�តិវិធិី�ដាក់ពាកយបណឹឹងគោល�ការមិនអនីវិតឹន៍តាមចាប់ 
Title VI

ប��គលណាចែដំលណើជឿជ្ញាក់ថាខួ្លួ�នស្រតវូិបានរង់ណើស្រគ្មាះណើ�យការណើរ �ស់ណើ�ើង់ខ្លួ�ស់ច្បាាប់ពូើ TriMet ណើ�យសារចែត
ពូូជសាស់ន៍ ពូ�៌ស់ម្មុ�រ ឬណើដំើម្មកំណើ�ើ ត អាច្បា�ក់ពាកយប�តឹ ង់បាន ណើ�យបំណើពូញនិង់ណើផ្លូាើចែបបបទនៃនពាកយប�តឹ ង់
តវ៉ាា Title VI របស់់ TriMet។

TriMet ណើស់�ើប�ណើង់េតណើលើប�តឹ ង់ចែដំលទទ�លបានមិ្មនណើអាយណើលើស់ពូើ 180 នៃ�ៃ បនាទ ប់ពូើឧបុតតិណើហត�ចែដំលបាន
ណើចាទស្របកាន់។ TriMet នឹង់ដំំណើ�ើ រណើលើពាកយប�តឹ ង់ណាចែដំលបំណើពូញស្រ�ប់ចំ្បា�� ច្បា។ ណើ�ណើពូលចែដំលទទ�លបាន
ពាកយប�តឹ ង់ចែដំលបានបំណើពូញស្រ�ប់ចំ្បា�� ច្បា ណើនាះTriMet នឹង់ពិូនិតយណើម្មើលវ៉ាណើ�ើង់វិញិណើដំើម្មុើកំ�ត់ថាណើតើ TriMet 
ម្នានយ�តាត ធិីការឬយាែ ង់ណា។ �ំកបតឹង់តវ៉ាានឹង់ទទ�លបានលិខិ្លួតជស្រម្នាបគ្មាត់ថាណើតើប�តឹ ង់ណើនះនឹង់ស្រតវូិណើស់�ើប�ណើង់េត
ណើ�យ TriMet ចែដំរឬ�ត់។

ជ្ញាទូណើ� TriMet នឹង់បញ្ញចប់ការណើស់�ើប�ណើង់េតកំ�ង់រយៈណើពូល 90 នៃ�ៃ បនាទ ប់ពូើទទ�លបានពាកយប�តឹ ង់ចែដំលបាន
បំណើពូញស្រ�ប់ចំ្បា�� ច្បា។ ស្របសិ់នណើបើស្រតវូិការព័ូត៌ម្នានបចែនាម្មណើដំើម្មុើណើ�ះស្រសាយកតើណើនះ TriMet ស្របចែហលជ្ញាអាច្បាទាក់ទង់
ណើ��ំក�ក់ពាកយប�តឹ ង់តវ៉ាាបាន។ ណើលើកចែលង់ចែត TriMet  ស់�ំពូនាណើពូល ណើបើមិ្មនដូំណើចំាះណើទ�ំកបតឹង់តវ៉ាានឹង់ម្នាន
ណើពូលដំប់ (10) នៃ�ៃ�ិតចាប់ពូើនៃ�ៃចែដំលណើ�ណើផ្លូាើលិខិ្លួតណើ� ណើដំើម្មុើបញ្ញូូនព័ូត៌ម្នានចែដំលបានណើស់ំើស់�ំណើ��ំកណើស់�ើប�ណើង់េតកតើពូើ 
TriMet។

ស្របសិ់នណើបើ�ំកបតឹង់តវ៉ាាមិ្មនបានទាក់ទង់ រក៏ឺមិ្មនផ្លូតល់ព័ូត៌ម្នានបចែនាម្មណើ�ណើអាយ�ំកណើស់�ើប�ណើង់េតកតើរបស់់ TriMet 
ណើ�កំ�ង់ណើពូលណើវិលាចែដំលតស្រម្មវូិណើនាះណើទ TriMet អាច្បាបិទកតើតវ៉ាារដំឋបាលណើនះបាន។ កតើណើនះអាច្បាស្រតវូិបានណើ�បិទណើ�យ
រដំឋបាលផ្លូង់ចែដំរស្របសិ់នណើបើ�ំកបតឹង់តវ៉ាាមិ្មនច្បាង់់បនតណើរឿង់កតើរបស់់ខួ្លួ�នតណើ�ណើទៀត។

បនាទ ប់ពូើការណើស់�ើប�ណើង់េតបានបញ្ញចប់រ �ច្បារាល់ TriMet នឹង់ណើច្បាញលិខិ្លួតម្ម�យណើ��ំកបតឹង់តវ៉ាា ណើ�យស់ណើង់ខបលទផិ្លូលនៃន
ការណើស់�ើប�ណើង់េតណើ�យបញូ្ជាក់ពូើការរកណើ�ើញនិង់ចែ�នា�ំំពូើវិធិានការចែកតស្រម្មវូិណាម្ម�យចែដំលស្រតវូិណើធីើើណើ�ើង់ ចែដំលជ្ញា
លទផិ្លូលនៃនការណើស់�ើប�ណើង់េតណើនាះ។ ស្របសិ់នណើបើ�ំកបតឹង់តវ៉ាាមិ្មនយល់ស្រស់បនឹង់ការសំ់ណើរច្បារបស់់ TriMet ណើនាះគ្មាត់អាច្បា
ណើស់ំើស់�ំណើអាយម្នានការពិូចារណាណើ�ើង់វិញិ ណើ�យបញ្ញូូនសំ់ណើ�ើ ជ្ញាលាយលកខ�៍�កសរណើ���គនាយករបស់់ TriMet 
កំ�ង់រយៈណើពូលស្របាពំូើរ (7) នៃ�ៃបនាទ ប់ពូើកាលបរណិើច្បាេទនៃនលិខិ្លួតរបស់់ TriMet ណើ�យបញូ្ជាក់ពូើមូ្មល�ឋ នជ្ញាក់លាក់
ស់ស្រម្នាប់ការស់�ំណើអាយណើ�ពិូចារណាណើ�ើង់វិញិ។ ��គនាយកនឹង់ជូនដំំ�ឹង់ដំល់�ំកបតឹង់តវ៉ាា�ំពូើការស់ណើស្រម្មច្បាចិ្បាតតរបស់់
គ្មាត់ថាស្រពូម្មទទ�ល ឬបដិំណើស់ធីសំ់ណើ�ើ ស់�ំការពិូចារណាណើ�ើង់វិញិកំ�ង់រយៈណើពូល 10 នៃ�ៃ។ កំ�ង់ករ�ើ ចែដំលការស់�ំ
ពិូចារណាស្រតវូិបានផ្លូតល់ជូន ណើនាះ��គនាយកនឹង់ណើច្បាញលិខិ្លួតសំ់ណើរច្បាណើ��ំកបតឹង់តវ៉ាាណើ�ណើពូលបញ្ញចប់ការពិូចារណា
ណើ�ើង់វិញិ។



ែបបបទិ្ធនៃនពាកយបណឹឹងតវ៉ាា Title VI *
ច្បាាប់ Title VI ស់តើពូើសិ់ទិសិ់�ើវិលិនាឆំ្នាំ ំ1964 តស្រម្មវូិថា “គ្មាម ននរណាមំ្នាក់ណើ�កំ�ង់ស់ហរដំឋអាណើម្មរកិ ណើ�យចែផ្លូែកណើលើ
ណើហត�ផ្លូលនៃនពូូជសាស់ន៍ ពូ�៌ស់ម្មុ�រ ឬណើដំើម្មកំណើ�ើ ត នឹង់ស្រតវូិបានណើ�មិ្មនណើអាយចូ្បាលរ �ម្ម, បដិំណើស់ធីជំន�យ ឬស្រតវូិ
ទទ�លរង់នូវិការណើរ �ស់ណើ�ើង់កំ�ង់កម្មមវិធិីើណាម្ម�យ ឬស់កម្មមភាពូណាម្ម�យ ចែដំលកំពូ�ង់ទទ�លបានជំន�យហិរញ្ញញវិតា�ពូើ
ស់ហព័ូនិណើនាះណើ�ើយ។”

ព័ូត៌ម្នានខាង់ណើស្រកាម្ម�ឺចាបំាច់្បាណើដំើម្មុើជ�យណើយើង់កំ�ង់ការដំំណើ�ើ រការប�តឹ ង់តវ៉ាារបស់់�ំក។ ស្របសិ់នណើបើ�ំកស្រតវូិការជំន�យ
ណាម្ម�យកំ�ង់ការបំណើពូញចែបបបទណើនះ ឬស្រតវូិការព័ូត៌ម្នានជ្ញាទស្រម្មង់់ណើផ្លូសង់ណើទៀត សូ់ម្មណើម្មតាត ស្របាប់ណើយើង់ផ្លូង់។

បំណើពូញនិង់ណើផ្លូាើចែបបបទណើនះណើ� TriMet, Civil Rights Investigator,  
1800 SW 1st Ave., Suite 300, Portland, OR 97201។ 

1. ណើ�ម ះ�ំកបតឹង់តវ៉ាា៖  

2. អាស័់យ�ឋ ន៖  

3. ទើស្រកងុ់៖       រដំឋ៖     ណើលខ្លួ កូដំ តំបន់៖  

4. ណើលខ្លួទូរស័់ពូទ (ផ្លូទះ)៖       (ជំន�ញ)៖  

អាស់យ�ឋ ន��ើចែម្មលណើ��ចិ្បាស្រតនិូក៖  

5.  ណើតើ�ំក�ក់ពាកយប�តឹ ង់ណើនះកំ�ង់នាម្មខួ្លួ�នឯង់រ?ឺ       ណើបើមិ្មនដូំណើចំាះណើទសូ់ម្ម
ស់រណើស់រណើ�ម ះ និង់ថាណើតើ�ំកស្រតវូិជ្ញា�ើើជ្ញាម្ម�យប��គលចែដំល�ំកកំពូ�ង់តវ៉ាាណើអាយ៖

 

សូ់ម្មពូនយល់ពូើមូ្មលណើហត�ចែដំល�ំក�ក់ពាកយសំ់រាប់ភា�ើទើបើ៖  

 

 

សូ់ម្មបញូ្ជាក់ថា�ំកបានទទ�លការ�ន�ញ្ជាញ តពូើភា�ើចែដំលរង់ណើស្រគ្មាះ ស្របសិ់នណើបើ�ំក  កំពូ�ង់�ក់ពាកយកំ�ង់នាម្ម
ភា�ើទើបើ។  

6. ណើតើ�ើើចែដំលស្រតវូិជ្ញាង់ណើ�បំផ្លូ�តកំ�ង់ចំ្បាណើណាម្មណើហត�ផ្លូលខាង់ណើស្រកាម្ម ចែដំលពិូពូ�៌នា�ំពូើណើហត�ផ្លូលចែដំល
�ំកណើជឿជ្ញាក់ថាការណើរ �ស់ណើ�ើង់បានណើកើតណើ�ើង់? ណើតើម្មកពូើ (សូ់ម្ម�ូស់ណើលើស្រប�ប់ណាម្ម�យចែដំលស្រតវូិ)៖

a. ជ្ញាតិសាស់ន៌៖ □          b. ពូ�៌ស់ម្មុ�រ៖ □  c. ណើដំើម្មកំណើ�ើ ត៖ □



7. ណើតើការណើរ �ស់ណើ�ើង់ចែដំលបានណើចាទស្របកាន់ណើនះ បានណើកើតណើ�ើង់ណើ�ចែខ្លួនៃ�ៃឆំ្នាំណំាចែដំរ?  

8. ណើ�កំ�ង់ពាកយផ្ទាទ ល់ខួ្លួ�នរបស់់�ំក សូ់ម្មពិូពូ�៌នា�ំពូើការណើរ �ស់ណើ�ើង់ចែដំលបានណើចាទស្របកាន់។ ពូនយល់ពូើ
�ើើចែដំលបានណើកើតណើ�ើង់ និង់ណើតើណើគ្មាលនណើយាបាយ កម្មមវិធិីើ ស់កម្មមភាពូ ឬជនណាម្ម�យចែដំល�ំកណើជឿថា
ម្នានការណើរ �ស់ណើ�ើង់ចំ្បាណើពាះ�ំក។ 

  

  

  

  

9. ណើតើ�ំកម្នានចែដំលធួាប់បាន�ក់ពាកយប�តឹ ង់ណើនះណើ�សាា ប័នស់ហព័ូនិ រដំឋ ឬទើភំាក់ងារកំ�ង់តំបន់ណា
ណើផ្លូសង់ណើទៀត រជឺ្ញាម្ម�យត�លាការស់ហព័ូនិ រតឺ�លាការរដំឋចែដំររណឺើទ?

ម្នាន៖ □    មិ្មនម្នានណើទ៖ □ 
ណើបើម្នាន សូ់ម្ម�ូស់ណើលើស្រប�ប់នើម្ម�យៗចែដំលស្រតវូិចំ្បាណើពាះ�ំក៖
ទើភំាក់ងារស់ហព័ូនិ៖ □ ត�លាការស់ហព័ូនិ៖ □   ទើភំាក់ងាររដំឋ៖ □
ត�លាការរដំឋ៖ □ ទើភំាក់ងារកំ�ង់តំបន់៖ □

10. ស់ ូម្មផ្លូ ្តលន់ ូវិពូត័ម៌្មានទនំាកទ់នំង់របស់ទ់ ើ� ្នាកង់់ារ / ត �លាការ ដំចែល� ្នកបានដំាកព់ូាក ្យ
ប� ្ត ងឹ់។

ណើ�ម ះ៖  

អាស័់យ�ឋ ន៖  

ទើស្រកងុ់៖         រដំឋ៖      ណើលខ្លួ កូដំ តំបន់៖  

ណើលខ្លួទូរស័់ពូទ (ផ្លូទះ)៖        (ជំន�ញ)៖  

អាស់យ�ឋ ន��ើចែម្មលណើ��ចិ្បាស្រតនិូក៖  

11. ស់ ូម្មច្បា �ះហត ្�លណើខ្លួាខ្លួាង់ក ្រោម្ម។ � ្នក�ាច្បា� ្ជាបឯ់កស់ារ ឬពូត័ម៌្មានផ្លូ ្ស់ណើង់ទៀតជាលាយ
លក ្ខ្លួ��៌ក ្ស់រ ដំចែល� ្នក� តិ�ាពូាកព់ូន័ ្ធីន ងឹ់ប� ្ត ងឹ់តវិ ែារបស់�់ ្នក។

ក្រុកមុហីុ៊ុនដឹកជញូ្ជូ�នកីុងរដឋអ�រហិ៊ុិិន Tri-County Metropolitan  
Transportation District of Oregon (TriMet)

1800 SW 1st Ave., Suite 300 • Portland, OR 97201 • 503-962-2217 • TriMet.org

  
ហតាណើលខារបស់់�ំកបតឹង់តវ៉ាា

  
កាលបរណិើច្បាេទ


