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សន�ឹកព័ត៌មានពិត ៖ ការេរ�សេអើងចំេពាះជនពិការេលើប�� េគហកិច�
ឯកសាﳴរេបាះពុម�ផ្សោយ្របចាំែខកុមៈ� ឆា�ំ 2018 #F108.06 - Cambodian
េសចក�ីេផ�មើ
សន�ឹកបង�ញការពិតេនះ េរៀបរប់អំពីសិទ�ិរបស់ជនពិការ មិនឲ្យរងការេរ�សេអើងចំេពាះពិការភាពេលើប�� េគហកិច�េ្រកាមច្បោប់សហព័ន� និងច្បោប់របស់រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ ។
ការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងចំេពាះអ�កជួល និងអ�កសុជំ ួលផ�ះសា� ក់េ�ែដលជជនពិការ ្រត�វហាមឃាត់េ្រកាមច្បោប់រដ�ភិបាល
សហព័ន�ែដលមានែចងក��ង្រកមយុត�ិធម៌េគហកិច�ែដលបានេធ�ើវ�េសាធនកម� (Fair Housing Amendments Act) (42 ្រកមសហរដ�
ឣេមរ�ក Sections 3601-3631 វគ�ទី [U.S.C. (United States Code) Sections 36013631] និងវគ�ទី 504) ៃន្រកមសា� រនីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) ឆា�ំ 1973 របស់រដ�ភិបាលសហព័ន�
(ស្រមាប់េគហកិច�ែដលទទួលបានមូលនិធិពី្រកសួងេគហកិ� និងការអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក�ង សហរដ�ឣេមរ�ក [U.S. Department of Housing
and Urban Development] ឬទទួលបានជំនួយហិរ��វត��េផ្សងេទៀតពីរដ�ភិបាលសហព័ន)�
និងេ្រកាមច្បោប់របស់រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ស�ីអំពីច្បោប់យុត�ិធម៌ការងរ និងេគហកិច� (Fair Employment and Housing Act)
(្រកមរដ�ភិបាល វគ�ទី 12955-12956.2 [Government Code]) និង្រកមជនពិការ (Disabled Persons
Act) (្រកមរដ�ប្បេវណីវគ�ទី 54.1 និង 54.2 [Civil Code]). ្រកមទាំងអស់េនះ ជ្រកមស្រមាប់្រគប្រគងអ�កផ�ល់េសវកម�ជួលផ�ះ ែដល
រួមប���លទាំង ៖ មា�ស់ផ�ះ, សមាគមន៍មា�ស់ផ�ះ, ភា�ក់ងរអចលន្រទព្យ, អ�កឲ្យ្របាក់កម�ីស្រមាប់ទញិ ផ�ះ, ្រពមទាំងមា�ស់អចលន្រទព្យ
និងអ�ក្រគប់្រគងអចលន្រទព្យេលើកិច�ការេគហកិច�ក�ងរយៈេពលយូរអែង�ង រួមទាំងផ�ះស្រមាប់សា�ក់េ� និងផ�ះស្រមាប់ែថទាំមនុស្សចាស់/អ�កជម�ឺ, ផ�ះស្រមាប់ការ
រស់េ�ជ្រក�ម, ផ�ះស្រមាប់ការរស់េ�ជលក�ណៈឯកជន, ជ្រមកស្រមាប់ជនអនថ, េហើយក��ងករណីខ�ះគឺបកូ រួមទាំងមន�ីរែថទាំអ�កជម�ឺរយៈេពលែវង ។
ការេរ�សេអើងចំេពាះេគហកិច� ឣចេកើតេឡើងតាម្រទង់្រទាយេផ្សងៗ ។ ្រទង់្រទាយទាំងេនះមានដូចជ ការយកចិតទ� ុកដក់ចេំ ពាះអ�កជួលេដយមិនេស�ើភាពគា� ឧបសគ�ក�ងការ
ចូលក��ងផ�ះ ការយយីរុកគួន ការសងសឹក សំដីបង�ញពីភាពេរ�សេអើង និងការខកខានមិនបានផ�លកា់ រែកស្រម�ល និងការែកត្រម�វសមរម្យ ។
ការែកស្រមល� គឺជការេលើកែលងេចញពីបទប��ត�ិ ឬេគាលនេយបាយ េហើយការែកត្រម�វគឺជការែកែ្របជរូបវន�ចំេពាះអគារ ទីកែន�ង ឬទីធា� ។ ការែកស្រម�ល និងការ
ែកត្រម�វ គឺជអ�ីែដលសមេហតុសមផល ្របសិនេបើសកម�ភាពទាំងអស់េនះមានភាពចាំបាច់ស្រមាប់ជនពិការឲ្យទទួលបានឱកាសេស�ើភាពគា� េដើម្បីេ្របើ
និងេដើម្បីទទួលផល្របេយជន៍ពេី គហកិច� ែដលមិនបានេធ�ើឲ្យមានការែកែ្របធំដំចំេពាះសា� នភាពផ�ះ ឬេសវកម�េផ្សងេទៀតែដល្រត�វផ�ល់ជូន
េហើយមិនបានដក់បន��កហួសេហតុចំេពាះអ�កផ�ល់េសវកម�េគហកិច� ។
ខ�ឹមសារចំេពាះអត�បទេបាះពុមផ� ្សោយខាងេ្រកាម មានបង�ញព័ត៌មានលំអិតស�ីអំពីការេរ�សេអើងចំេពាះជនពិការេលើប�� េគហកិច� និងរេបៀបេស�ើសុំការែកស្រម�ល និងការែកត្រម�វ
សមរម្យ ក��ងនមជអ�កជួលផ�ះ ឬជអ�កេដើររកផ�ះជួល ៖

- មជ្ឈមណ� លបាេសឡ�នស្រមាប់ច្បោប់សុខភាពចិត� (Bazelon Center for Mental Health Law) េតើ

យុត�ិធម៌េគហកិច�មានន័យយ៉ ងដូចេម�ចចំេពាះជនពិការ

-

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/BazelonWhatFairHousingMean
sForPeopleWithDisabilities1of2.pdf
េសចក�ីែថ�ងការរួមរបស់្រកសួងេគហកិច� និងការអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក�ង និង្រកសួងយុតធ�ិ ម៌ (DOJ, Department of
Justice)ការែកស្រម�លសមរម្យេ្រកាមច្បោប់យុត�ិធម៌េគហកិច�
https://www.justice.gov/crt/us-department-housing- and -urbandevelopment
េសចក�ីែថ�ងការរួមរបស់្រកសួងេគហកិច� និងការអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក�ង និង្រកសួងយុតធ�ិ ម៌ ការែកត្រម�វ្របកបេដយភាពសមរម្យេ្រកាមច្បោប់យុត�ិធម៌េគហកិច�
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_7502.PDF
េសចក�ីែថ�ងការរួមររបស់្រកសួងេគហកិច� និងការអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក�ង និង្រកសួងយុតធ�ិ ម៌ ភាពគា�នឧបសគ�ក�ងការេចញចូល (ការរចន និងការសា㿼ងសង់)

ភាពត្រម�វស្រមាប់ការរស់េ�េ្រចើន្រគ�សារេ្រកាម្រកមយុត�ិធម៌េគហកិច�

https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=JOINTSTATE
MENT.PDF
- អង�ការ Disability Rights California ការែកស្រម�ល សមរម្យ េ្រកាមវគ�ទី 8
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/541801.pdf

ការតវ� និងបណ� ឹងវវ� ទ
្របសិនេបើមា�ស់ផ�ះ សមាគមខុនដូ ឬអ�កផ�ល់េសវកម�េគហកិច�ដៃទេទៀតបដិេសធមិនេធ�ើការែកស្រម�ល ឬែកត្រម�វ សមរម្យ ឬេបើពួកេគ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងចំេពាះជនពិការ
អ�កឣចដក់ពាក្យបណ� ងឹ វ�វទ ឬបណ� ងឹ រដ�បាលបាន ។
អ�កឣចដក់ពាក្យបណ� ងឹ រដ�បាលេ�កាន់នយកដ�នយុត�ិធម៌ការងរ និងេគហកិច� (DFEH, Department of Fair Employment
and Housing) រដ�កា鿘លីហ�័រនីញ៉ ឲ្យបានក��ងរវងមួយឆា�ំេដយគិតចាប់ពកាី លបរ�េច�ទចុងេ្រកាយៃនទេង�ើេរ�សេអើងបានេកើតេឡើង ។ ចំេពាះព័ត៌មានស�ីអពំ ីការ
ដក់ពាក្យបណ� ងឹ មកកាន់ DFEH ឣចរកបានេ�ឯ https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
ឬក៏េ�ទូរស័ព�មកេលខ (800) 884-1684 (សេម�ង) ឬេលខ (800) 700-2320 (ស្រមាប់អក� េ្របើទូរេលខអង�ល� េី លខ (TTY,
Teletype)) ។ អ�កឣចប�ងឹ ឧទ�រណ៍ចំេពាះេសចក�ីសេ្រមចរបស់ DFEH មកកាន់នយក DFEH ឲ្យបានក��ងរវង 10ៃថ� គិតចាប់ពីៃថ�ែដល
េសចក�ីសេ្រមចេនះបានេធ�ើេឡើង ។ សូមឣន 2 ្រកមនិយត�កម�សហគមន៍ (C.C.R., California Code of Regulations)
វគ�ទី 10065 ។
អ�កក៏ឣចដក់បណ� ឹងរដ�បាលេ�កាន់្រកសួង េគហកិច� និងការអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក�ង (HUD, Housing and Urban Development)
សហរដ�ឣេមរ�កេ្រកាមច្បោប់យតុ �ិធម៌េគហកិច�ែដលបានេធ�ើវ�េសាធនកម�បានផងែដរ ក��ងរវងមួយឆា�ំគិតចាប់ពីេពលែដលការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងបានេកើតេឡើង ។ ចំេពាះព័ត៌មាន
ស�ីអំពរី េបៀដក់ពាក្យប�ឹងមកកាន់ HUD សូមេ�ទូរស័ព�មកេលខ 1-800-669-9777 ឬមានេ�ឯ ៖
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination ។
ការ្រប្រពឹត�រ�េលាភចំេពាះខ�ឹមសារច្បោប់ទាំងអស់េនះ ក៏ឣចប�ឹងវ�វទតាមផ��វច្បោប់ជលក�ណៈឯកជនបានផងែដរ ។ សូមេមតា�្រជបថ
មានែដនកំណត់ចំេពាះឣជ�យុកាលៃន្រកបខ័ណ�េពលេវលាស្រមាប់ដក់បណ� ឹងវ�វទ េហើយេបើអ�កមិនបានដក់ពាក្យបណ� ឹងក�ង� រវងែដនកំណត់ឣជ�យុកាលេនះេទ អ�កឣច
បាត់បង់ការទាមទាររបស់ខ�ន ។ កាលបរ�េច�ទផុតកំណត់ទាំងអស់េនះ ឣចខ�ី្រតមឹ ពីរឆា�ំគិតចា̌ប់ពីៃថ�ែដលការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងបានេកើតេឡើង ។ េបើអ�កមានបំណងេធ�ើការប�ឹងវ�វទ
សូមពិភាក្សោជមួយេមធាវ�ជបន�ន់ ។

េបើអ�កទាមទារសំណងការខូចខាតជទឹក្របាក់តិចជង $10,000 អ�កឣចប�ឹងេ�កាន់តុលាការែផ�កទាមទារសំណង តិចតួច (Small Claims
Court) ។ ឣជ�យុកាលៃនៃថ�ផុតកំណត់ដក់ពាក្យប�ឹងដូចបា䫌នជែជកពីខាងេលើនឹង្រត�វអនុវត� ។ អ�កមិនឣចមានេមធាវ�េឡើយ េបើអ�កសេ្រមចដក់ពាក្យប�ឹង
េ�កាន់តុលាការែផ�កទាមទារសំណងតិចតួច ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមឣនេគាលការណ៍ែណនំរបស់អង�ការ Disability Rights
California ស�អី ំពីតលា
ុ ការែផ�កទាមទារសំណងតិចតួច៖ រេបៀបប�ឹង ្របសិនេបើអង�ភាពជំនញួ ឬមា�ស់ផ�ះ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងចំេពាះអ�ក េដយសារពិការភាព េ�ឯ ៖
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf ។

លិខតិ គំរសូ ្រមាប់េស�សើ ុំការែកស្រមល� ឬការែកត្រមវ� សមេហតុផលចំេពាះអ�កផ�លេ់ សវកម�េគហកិច�
[កាលបរ�េច�ទ]
ជូនចំេពាះ [មា�ស់ផ�ះ ឣជ�ធរេគហកិច� សមាគមមា�ស់ផ�ះ]
ខ��ំបាទ/នងខ��ំ សរេសរលិខិតេនះេដើម្បីេស�ើសុំការស្រម�ល/ការែកត្រម�វសមេហតុផល ស្រមាប់ពិការភាពរបស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ ។
ខ��ំបាទ/នងខ�ក�ំ ំពុងរស់េ�/ដក់ពាក្យសុំជួលផ�ះែដលមានឣសយដ�នេ� [ឣសយដ�ន] ។ េដយសារែតប�� ពិការភាពរបស់ខបា�ំ ទ/នងខ��ំ េធ�ឲើ ្យខ�ំបាទ/នងខ��ំ
្រត�វការការែកស្រម�លមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម ៖ [សរេសររយមុខការែកស្រម�ល/ការែកត្រម�វែដលអ�កេស�ើសុំ] ។
្រគ�េពទ្យ/េពទ្យវ�កលចរ�ក/េពទ្យចិត�សា聨្រស/� អ�កព្យោបាល/បុគ�លិកសង�មកិច/� អ�កព្យោបាលឣជីព/បុគ�លេផ្សងេទៀត [សូមេរៀបរប់] របស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ
បានកំណត់េឃើញថ ការែកស្រម�ល/ការែកត្រមវ� ទាំងអស់េនះពិតជមានសារៈសំខាន់ចំេពាះពិការភាពរបស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ ។ សូមេមតា�ពិនិត្យេមើលលិខិតភា�ប់របស់
[េឈា� ះ្រគ�េពទ្យ ឬអ�កឯកេទស] ។
ច្បោប់រដ�ភិបាលសហព័ន� និង ច្បោប់រដ�ភិបាលរដ� ត្រម�វឲ្យអ�កផ�លេ់ សវកម�េគហកិច�្រត�វេធ�ើការែកស្រម�លសមេហតុផលចំេពាះអ�កជួល/អ�កសា� ក់េ� និងអ�កដក់ពាក្យសុំជលួ
ែដលមានពិការភាព ។ សូមេមតា�ជួយេឆ�ើយតបចំេពាះការេស�ើសុំេនះឲ្យបាន្រតឹមៃថ�ទី [កាលបរ�េច�ទ] ។ សូមកុំសាአ�ក់េស�រើ ក��ងការទាក់ទងមកកាន់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ តាម [េលខ
ទូរស័ព�របស់អ�ក និង/ឬឣសយដ�នអុីេម៉ល] េបើេលាកអ�កមានសំណួរអ�ីមួយ ។ សូមអរគុណ ។
េដយក�េី គារពដ៏េសា� ះអំពីខ�ំបាទ/នងខ��ំ
[េឈា� ះរបស់អ�ក]
[ឣសយដ�នរបស់អ�ក]

គំរលូ ខិ ិតការេផ��ងផ�ត់
[កាលបរ�េច�ទ]
ជូនចំេពាះ [មា�ស់ផ�ះ ឣជ�ធរេគហកិច� និងសមាគមមា�ស់ផះ� ] ៖
ខ��ំបាទ/នងខ��ំជ ្រគ�េពទ្យ/េពទ្យវ�កលចរ�ក/េពទ្យចិត�សា체្រស/� អ�កព្យោបាល/បុគ�លិកសង�មកិច/� អ�កព្យោបាលឣជីពរបស់េឈា� ះ [េឈា� ះរបស់អ�ក] េហើយខ��ំបាទ/នងខ��ំ
ដឹងពីសា뤰�នភាពពិការភាពរបស់គាត់ ។ រូបគាត់មានពិការភាពជប់នឹងខ�ន� ែដលបណ�លឲ្យមខុ ងរចលនរងកាយមួយចំនួនមានែដណកំណត់ ។ ែដនកំណត់ទាំងេនះ
មានរួមប���លនូវ [រយមុខែដនកំណត់មុខងររងកាយែដលត្រម�វឲ្យមានការេស�ើសុំការែកស្រម�ល] ។
[ការែកស្រម�លែដលបានេស�ើេឡើង] គឺមានភាពចា珌ំបាច់ស្រមាប់ឲ្យ ____ ឣចរស់េ�ក��ងសហគមន៍ និងឣចេ្របើ ្រពមទាំងរ�ករយក��ងការរស់េ�តាមរយៈ
[េរៀបរប់អំពីការែកស្រម�លែដលនឹងឣចជួយ ឬគាំ្រទដល់បុគ�លរូបេនះ] ។
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពាះការផ�ល់ការែកស្រម�លស្រមាប់ [េឈា� ះ] ។
េដយក�េី គារពដ៏េសា� ះអំពីខ�ំបាទ/នងខ��ំ
[េឈា� ះ និងមុខតំែណង]

េយើងខ��ំចង់សា�ប់េយបល់េលាកអ�ក! សូមជួយបំេពញសំណួរស្រមង់មតិខាងេ្រកាម ស�ីអំពកាី រេបាះពុម�ផ្សោយរបស់េយើងខ��ំ
េហើយ្របាប់ឲ្យេយើងខ��ំបានដឹងពីគុណភាពការងររបស់េយើងខ�!�ំ [ចាប់េផ�ើមបំេពញសំណួរស្រមង់មតិ]
ស្រមាប់ជំនួយផ��វច្បោប់ សូមេ�មកេលខ 800-776-5746 ឬបំេពញ ែបបបទេស�ើសុំជំនួយ ។ ស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងៗេទៀត សូមេ�ទូរស័ព�មកេលខ
916-504-5800 (កាលីហ�័រនីញ៉ខាងេជើង) 213-213-8000 (កាលីហ�័រនីញ៉ខាងត្ប�ង) ។
Disability Rights California បានទទួលមូលនិធិឧបត�ម�ពី្របភពផ�ល់ជំនួយមួយចំនួន ។ ស្រមាប់ប��លី ម�ិតៃនអ�កផ�ល់ជនំ ួយ សូម
ទស្សនេគហទំព័រ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html

