County of Los Angeles

Department of Public Social Services

សេចក្តីជូនដំណឹងននចាប់ការពារជនពិការអាសេរិកាង
ំ – ADA

ចាប់ប្បតិបតតិ និង នីតិ វិធី
សេចក្តីជូនដំណឹងននចាប់ការពារជនពិ ការអាសេរ ិកាំង
សោងសៅតាេល័ក្ខខណឌននសេចក្តីតម្េូវសៅក្នុងចំ ណងសជើ ងទី II ននចាប់ការពារជនពិ ការអាសេរ ិកាំង ("ADA") ននឆ្នំ

1990, ម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈនឹងេិនសរ ើេស ើ ងម្បឆ្ំងនឹងបុគ្គលដដលមានេិទិធទទួលជំនួយដដលពិការ សោយ
ដអែក្សលើេូលោានននភាពពិការ សៅក្នុងការអតល់សេវា, ក្េមវ ិធី, ឬ េក្េមភាពសអេងៗស

ើយ។

ការទំនាក្់ទំនងដដលមានម្បេិទិភា
ធ ព: ម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈ សោយអាស្េ័យសៅសលើេំសណើ នឹង, អតល់នូវជំ នួយ
និង សេវាក្េមសអេងៗដដលនាំសៅដល់ការទំ នាក្់ទំនងដដលមានម្បេិទិធភាព េំរាប់េនុ េេដដលមានេិទិធទទួលជំនួយ
ដដលពិការ សដើេបីឱ្យសគ្អាចចូ លរួេបានសេមើភាពគ្ននសៅក្នុងក្េមវ ិធីរបេ់ម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈ, សេវាក្េមនានា,

និង េក្េមភាពទំងឡាយ ដដលមានរួេទំង ទទួលបាននូវ នក្បក្ដម្បភាសាេញ្ញាដដលមានអាជ្ញាប័ណឌ, ទទួលបាន

ឯក្សារជ្ញ ក្េរពុេពទំហំធំ, ម្ពេទំង វ ិធីដនទសទៀតសៅក្នុងការអតល់ព័ត៌មាន និងការទំ នាក្់ទំនងដដលេនុេេដដលមាន
បញ្ញ
ា ក្នុងការនិោយ, ការសាតប់, ឬ ការសេើ ល អាចចូលសៅឬសម្បើម្បាេ់បាន។

ការដក្េម្េួលសលើចាប់ម្បតិបតតិនិងនីតិវ ិធី: ម្ក្េួងេងគេក្ិ ចចសាធារណៈនឹងសធវើការដក្េម្េួលទំង េ់ដដលេេរេយ
សៅសលើចាប់ម្បតិបតតិនិងក្េមវ ិធីសអេងៗ សដើេបីសធវើឱ្យបានម្បាក្ដថាេនុ េេដដលពិ ការ មានឱ្កាេសេមើភាពគ្ននក្នុងការ

ទទួលបាននូវការរ ីក្រាយជ្ញេួ យនឹងក្េមវ ិធី , សេវាក្េម, សហើយនិង េក្េមភាពសអេងៗរបេ់ម្ក្េួង។ ឧទហរណ៍, ជន
ដដលមានេតវជួយដឹក្នាំអូលវគ្ឺម្តូវបានសាវគ្េន៍ សោយការ ិោល័យម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈ, សទោះបីជ្ញ ក្ដនលង
ដដលជ្ញធេមតា េតវចិញ្ចឹេម្តូវបានហាេឃាត់ ក្៏សោយ។

នក្ណាមានក្់ដដលម្តូវការជំនួយបនាាប់បនេំ, ឬក្ិចចការបំ សរ ើេំរាប់ការទំ នាក្់ទំនងដដលមានម្បេិទិធភាព, ឬការដក្េម្េួល

ននចាប់ម្បតិបតតិឬនីតិវ ិធីសដើេបីចូលរួេ សៅក្នុងក្េមវ ិធី , សេវាក្េម, េក្េមភាពននម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈសនាោះ, គ្ួរដត
ទំនាក្់ទំនងសៅសលខទូ រេ័ពាពិសេេដអនក្ ADA តាេសលខ (844) 586-5550 ឱ្យបានោ៉ា ងឆ្ប់ ជ្ញទីបំអុត, ប៉ាុដនត ក្ុំឱ្យ
សលើេពី 48 សមា៉ា ង េុនសពលម្ពឹតិតការណ៍ដដលបានសម្គ្នងទុ ក្។
ADA េិនតម្េូវឱ្យម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈចាត់វ ិធានការណ៍ ដដលនឹងជ្ញម្គ្ឹោះននការដក្ដម្បលក្ខណៈននក្េមវ ិធី ឬ
សេវាក្េមរបេ់ម្ក្េួង, ឬ ោក្់ក្ំរ ិតសៅសលើបនាុក្ននហិរញ្ា វតថុ ឬបនាុក្ននរដាបាលដដលហួេសហតុ ណាេួយស

ើ យ។

ពាក្យបណឹត ងដដលថាក្េមវ ិធី , សេវាក្េម, ឬ េក្េមភាពននម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈ េិនអាចចូលសៅឬសម្បើ ម្បាេ់
បានេំរាប់ េនុេេដដលពិ ការ គ្ួរដតបញ្ូជ នសោយផ្ទាល់សៅសលខទូរេ័ពាពិសេេដអនក្ ADA សលខ (844) 586-5550។
ម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈនឹងេិនោក្់ នលលបដនថេសៅសលើេនុេេដដលពិការជ្ញពិ សេេ ឬម្ក្ុេននេនុ េេដដលពិការ
ណាេួយ សដើេបីរា៉ាប់ រងនលលអតល់ជំនួយបនាាប់បនេំ/សេវាក្េមសអេងៗ ឬការដក្េម្េួលដដលេេរេយសលើចាប់ ម្បតិបតតិ, ដូច
ជ្ញ ការសៅយក្របេ់ឬវតថុសអេងៗេក្ពីក្ដនលងនានា ដដលសបើក្េំរាប់សាធារណជនសម្បើម្បាេ់ បាន ប៉ាុដនត េនុេេដដល
សម្បើ សៅ ី មានក្ង់េិនអាចចូ លសៅឬសម្បើ ម្បាេ់បាន។
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នីតិវ ិធីបណឹត ង
នីតិវ ិធីបណឹត ងគ្ឺ បានបសងកើតស

ើងសដើេបីឱ្យបានេេស្េបតាេល័ក្ខខណឌននសេចក្តីេម្េូវសៅក្នុងចំណងសជើងទី II នន

ចាប់ការពារជនពិការអាសេរ ិកាំង ("ADA") ននឆ្នំ 1990។ ពាក្យបណឹត ងសនោះម្បដហលជ្ញអាចសម្បើសោយ នក្ណាមានក្់
ដដលមានបំណងចង់ ោក្់ ពាក្យបតឹង ោះអាងថាមានការសរ ើេស ើង ដអែក្សៅសលើេូលោានននភាពពិការ សៅក្នុងការអតល់
សេវា, េក្េមភាព, ក្េមវ ិធី , ឬ ម្បសោជន៍ ជំនួយ សោយម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈ។ ចាប់ម្បតិបតតិនននាយក្ោាន
ចាត់តាំងរបេ់សោនធី ម្គ្ប់ ម្គ្ងពាក្យបណឹត ង ំពីការសរ ើេស ើងោងពិ ការភាពដដលទក្់ ទងនឺងការងារ។
ពាក្យបណឹត ង គ្ួរដតមានព័ត៌មាន ំពីការសរ ើេស ើងដដលបានសចាទម្បកាន់ ដូចជ្ញ ស្មោះ, អាេយោាន, សលខទូរេ័ពា
របេ់ នក្ោក្់ ពាក្យបតឹង និង ទីក្ដនលង, ដខនលៃឆ្នំ, និង សេចក្តីសរៀបរាប់ ំពីបញ្ញ
ា សនាោះ។ េសធោបាយសអេងសទៀតននការ
ោក្់ពាក្យបណឹត ង, ដូចជ្ញ ការសធវើបទេមាាេ៍ផ្ទាល់ ឬលតកាដេតទុក្នូ វពាក្យបណឹត ងតវា៉ា , នឹងម្តូវបានសធវើឱ្យមានសម្បើ
ម្បាេ់បានេំរាប់េនុ េេដដលពិការ តាេការសេនើេុំ។
ពាក្យបណឹត ងគ្ួរដតសអាើបញ្ូជ នសៅភាគ្ីបឹង
ត តវា៉ា និង/ឬ

នក្តំណាងរបេ់គ្នត់ /នាង ឱ្យបានោ៉ា ងឆ្ប់ ជ្ញទីបំអុត ប៉ាុដនត

ក្ុំឱ្យសលើេពី 180 នលៃម្បតិ ទិន បនាាប់ពីការរ ំសោភដដលបានសចាទម្បកាន់ :

Civil Rights Section
12860 Crossroads Parkway South
City of Industry, CA 91746
ពាក្យបណឹត ងជ្ញោយលក្ខណ៍ ក្េរទំង េ់ដដលបានទទួលសោយ ងគភាពដអនក្េិទិធេនុេេ, ដដលោក្់ បឹតងសៅ
ការ ិោល័យនាយក្ម្គ្ប់ម្គ្ងដអនក្េិទិធេនុេយេំរាប់ ជនពិ ការ, សហើយ ការស្លើយតបពី ការ ិោល័យទំងពីរសនោះនឹង
ម្តូវបានរក្ាទុក្សោយម្ក្េួងេងគេក្ិចចសាធារណៈក្នុង ំ
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ុងសពលោ៉ា ងតិចបំអុតបីឆ្នំ។

