្របព័ន� �រ�រ�រ និង�រតស៊ូ មតិរបស់រដ� �លីហ� ័រនី�៉

សន�ឹកព័ត៌មានពិតស�ីអំពកាី រេរ�សេអើងចំេពាះពិការភាព ៖ ការងរ
ឯក�រេ�ះពុម�ផ�យ្រប�ំែខកុម�ៈ ��ំ 2018 េលខF109.06 – Cambodian
ច្បោប់ Title I ស�ីអំពី្រកមជនពិការឣេមរ�កាំង (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាមឃាត់ការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងចំេពាះពិការភាព
េដយនិេយជកឯក ជន ។ ការេរ�សេអើងមានរួមប��ល� នូវ ការ្រប្រពឹត�មិនេស�ើភាពគា� ការសងសឹក និងការរុកគួនចំេពាះនិេយជិក និងេបក�ជនដក់ពាក្យសុំការងរេធ�ើែដលមានពិការភាព ។ ក��ងច្បោប់េនះ
ក៏រួមប���លនូវការខកខានផ�ល់ជូននូវការែកស្រម�លសមេហតុផលចំេពាះភាព្របតិបត�ិរបស់និេយជក េគាលនេយបាយ ឬសា� នភាពកែន�ងបំេពញការងរ េដើម្បសី ្រមបស្រម�លចំេពាះបុគ�លិក
ឬេបក�ជនដក់ពាក្យែដលមានពិការភាព ។ េ�ក��ងទំព័រទីបី មានលិខិតគំរូ ស្រមាប់េស�ើសុំការែកស្រម�លសមេហតុផល េហើយេ�ក��ងទំព័រទីបួន គឺជលិខិតគាំ្រទគំរូពីអ�កផ�ល់
េសវកម�ព្យោបាលែដលមានវ�ជ�ជីវៈ ។
ច្បោប់េគហកិច� និងយុត�ិធម៌ការងររដ�កាលីហរ�័ នីញ៉ (FEHA, Fair Employment and Housing Act) ក៏មានផ�ល់ជូនការការពារជនពិការ
្រសេដៀងគា�េនះែដរ ។ ការ្រប្រពឹត�រ�េលាភចំេពាះខណមួយៃន ADA ក៏ជការ្រប្រពឹត�រ�េលាភផងែដរចំេពាះច្បោប់រដ� ។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ ក��ងសា� នភាពមួយចំនួន
ច្បោប់រដ�ឣចផ�ល់ការការពារបានខ�ស់ជងច្បោប់របស់សហព័ន� ។ ឧទាហរណ៍ ADA ្រគប់្រគងនិេយជកែដលមាននិេយជិក15 នក់ ឬេ្រចើនជងេនះ រ�ឯ FEHA វ�ញ គឺ្រគប់្រគង
ចំេពាះនិេយជកែដលមាននិេយជិក្របាំនក់ ឬេ្រចើនជងេនះ ។
ប��ីខាងេ្រកាម គឺជធនធានឯកសារអនឡញមួយចំនួន ែដលឣចសិក្សោបែន�មអំពីភាពេរ�សេអើងចំេពាះពិការភាព និងការែកស្រម�លសមេហតុផលក��ងការងរ ៖
-

វុ�បៃសត៍របស់ ស�ងការសហរដ�ឣេមរ�កស�ីអំពីឱកាសការងរេស�ើភាពគា� ៖ http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm

-

វុ�បៃសត៍របស់្រកសួងយុត�ិធម៌ការងរ និងេគហកិច�រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ ៖ http://www.dfeh.ca.gov/Employment

-

វុ�បៃសត៍របស់បណ�ញការែកស្រម�លការងរ ែដលមានផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការែកស្រម�លសមេហតុផលេ�ក��ងការងរ ៖ http://askjan.org

-

វុ�បៃសត៍ជំនួយផ��វច្បោប់េ�កែន�ងេធ�ើការ ៖ www.legalaidatwork.org ។
ការតស៊មូ តិេដយខ�ន� ឯង

េបើអ�កេជឿជក់ថ ខ��នរងការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើង អ�កឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងរដ�បាល (ឬ “េចាទ្របកាន់”) មកកាន់ស�ងការឱកាសការងរេស�ើភាពគា�របស់សហព័ន� (EEOC, Equal
Employment Opportunity Commission) ឬប�ឹងមកកាន់្រកសួងយុត�ិធម៌ការងរ និងេគហកិច�រដ�កាលីហ�័រនីញ៉ (DFEH,
Department of Fair Employment and Housing) ។ អ�ក្រត�វែតដក់បណ� ឹងរដ�បាល និងទទួលបាន “លិខិតមានសិទ�ិប�ឹង” ពី EEOC
ឬ DFEH េ�មុនេពលអ�កឣចដក់ពាក្យប�ឹងតាមផ��វច្បោប់េលើការេរ�សេអើងចំេពាះពិការភាព េ�កាន់តុលាការសហព័ន� ឬតុលាការរដ� ។ អ�កឣចដក់បណ� ឹងេ�កាន់ EEOC ក��ងរវង
300 ៃថ� គិតចាប់ពីៃថ�ែដលមានការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើង និងឣចដក់ពាក្យបណ� ឹងមកកាន់ DFEH ក��ងរវងមួយឆា�ំ គិតចាប់ពីេពលមានការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើង ។
ដំេណើរការដក់ពាក្យបណ� ឹងេចាទ្របកាន់មកកាន់ EEOC ឬ DFEH គឺមានពន្យល់ជូនេ�ក��ងវុ�បៃសត៍របស់ EEOC និង DFEH តាមឣសយដ�ន
https://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm និង
https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
អង�ភាព EEOC និង DFEH មានការទទួលខុស្រត�វរួមគា� ក��ងការេសុើបអេង�តការេចាទ្របកាន់ចំេពាះការេរ�សេអើងការងរ ។ ្របសិនេបើ DFEH ទទួលយកពាក្យ បណ� ឹង
របស់អ�ក េដើម្បីេធ�ើការេសុើបអេង�ត េហើយពាក្យបណ� ឹងរបស់អ�កមាន លក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េដើម្បីប�ឹងមកកាន់ EEOC េ�េពលេនះ DFEH នឹងប���នបណ� ឹងរបស់អ�កមកកាន់
EEOC េដយខ��នឯង ។ េបើអ�កដក់ពាក្យប�ឹងមកកាន់ EEOC សំេ�បណ� ឹងរបស់អ�កនឹង្រត�វប���នមកឲ្យ DFEH េដយស�័យ្របវត�ិ ។
បណ� ងឹ វ�វទ
ការ្រប្រពឹត�េល�ើសច្បោប់ទាំងអស់ែដលបានេរៀបរប់ពីខាងេលើ ក៏អនុវត�បានតាមរយៈបណ� ឹងតាមផ��វឯកជនផងែដរ ។ សូមកុំេភ�ចថ ឣជ�យុកាលៃនែដនកំណត់ មានភាពរ�តបន�ឹងចំេពាះ្រកបខ័ណ�េពលេវលា
ៃនការដក់ពាក្យបណ� ឹង ។ េពលផុតកំណត់ៃនការដក់ពាក្យប�ឹង ឣចមានរយៈេពល្រតឹមែត 90ៃថ� គិតចាប់ពីៃថ�េចញ “លិខិតមានសិទ�ិប�ឹង” ែដលេកើតេចញពីដំេណើរការបណ� ឹងរដ�បាល EEOC
។ េបើអ�កសេ្រមចេធ�ើការដក់ពាក្យប�ឹងេ�តុលាការ អ�ក្រត�វពិភាក្សោអំពៃី ថ�ផុតកំណត់ប�ឹងជមួយនឹងេមធាវ�ឯកជន ។
េបើអ�កទាមទារសំណងខូចខាតជទឹក្របាក់មានចំនួនតិចជង $10,000 គឺអ�កមានជេ្រមើសមួយេទៀត ក��ងការប�ឹងការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើងេ�កាន់តុលាការទទួលបណ� ឹងតូចតាច ។ ឣជ�យុកាលៃនៃថ�
ផុតកំណត់ដក់ពាក្យប�ឹងដូចបានជែជកពីខាងេលើក៏្រត�វអនុវត�ផងែដរ ។ អ�កមិនឣចមានេមធាវ�េឡើយ េបើអ�កសេ្រមចដក់ពាក្យប�ឹងេ�កាន់តុលាការទទួលបណ� ឹងតូចតាច ។
តំណភា�ប់វុ�បេ�កាន់ឯកសារេបាះពុម�ផ្សោយរបស់អង�ការ Disability Rights California ែដលមានពន្យល់អំពីដំេណើរការៃនការេ្រប្រើ បាស់ការប�ឹងទារសំណងតូចតាច
ចំេពាះសំណុំេរឿងការ្រប្រពឹត�េរ�សេអើង មានេ�ឯ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf ។ អ�កក៏ឣចរកព័ត៌មានស�ីអំពី
សំណុំេរឿងទារសំណងតូចតាចបានេ�ឯវុ�បៃសត៍របស់តុលាការរដ�កាលីហ�័រនីញ៉ តាមឣសយដ�ន http://www.courts.ca.gov/1062.htm ។

លិខតិ គំរសូ ្រមាប់េស�សើ កាុំ រែកស្រមល� សមេហតុផល
[កាលបរ�េច�ទ]
ជូនចំេពាះ [និេយជក] ៖
ខ��ំបាទ/នងខ��ំ សរេសរលិខិតេនះ េដើម្បីេស�ើសុំ [ការ] ែកស្រម�លសមរម្យ ស្រមាប់ពិការភាពរបស់ខបា�ំ ទ/នងខ��ំ ។ ខ��ំ [ជនិេយជិកៃន/បានដក់ពាក្យចូលេធ�ើការជមួយ] [អង�ភាពសាធារណៈ]
។ េដយសារែតប�� ពិការភាពរបស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ េធ�ឲើ ្យខ�ំបាទ/នងខ��ំ ្រត�វការការែកស្រម�លមួយចំននួ ដូចខាងេ្រកាម ៖ [រយមុខសំេណើសុំការែកស្រមល� ] ។
[្រគ�េពទ្យ/េពទ្យវ�កលចរ�ក/េពទ្យចិត�សា្រស�/េពទ្យព្យោបាល/បុគ�លិកសង�មកិច�/អ�កព្យោបាលេដយេ្របសើ កម�ភាពេផ្សងៗ/បុគ�លេផ្សងេទៀត (សូមេរៀបរប់)] របស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ យល់េឃើញថ
ការែកស្រម�លទាំងអស់េនះគឺមានភាពចាំបាច់ ចំេពាះពិការភាពរបស់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ ។ សូមេមតា�ពិនិត្យេមើលលិខិតភា�ប់របស់ [េឈា� ះ្រគ�េពទ្យ ឬអ�កឯកេទសេផ្សងេទៀត] ។
ច្បោប់សហព័ន� និងច្បោប់រដ� ត្រម�វឲ្យនិេយជក ផ�លកា់ រែកស្រម�លដល់និេយជិក និងអ�កដក់ពាក្យសុំការងរ ែដលមានពិការភាពជប់នឹងខ��ន ។ សូមេមតា�ជួយេឆ�ើយតបចំេពាះការេស�ើសុំេនះឲ្យបាន្រតឹមៃថ�ទី
[កាលបរ�េច�ទ] ។ សូមកុំសា�ក់ េស�ើរក��ងការទាក់ទងមកកាន់ខ�ំបាទ/នងខ��ំ តាម [េលខទូរស័ព�របស់អ�ក និង/ឬឣសយដ�នអុីេម៉ល] េបើេលាកអ�កមានសំណួរអ�ីមួយ ។ សូមអរគុណ ។
េដយក�ីេគារពដ៏េសា� ះអំពីខ�ំបាទ/នងខ��ំ
[េឈា� ះរបស់អ�ក]
[ឣសយដ�នរបស់អ�ក]

លិខតិ គាំ្រទគំរពូ ីអក� មានវ�ជ�ជីវៈក�ង� ការព្យោបាល
[កាលបរ�េច�ទ]
ជូនចំេពាះ [អង�ភាពសាធារណៈ] ៖
ខ��ំបាទ/នងខ��ំជ [្រគ�េពទ្យ/េពទ្យវ�កលចរ�ក/េពទ្យចិត�សា្រស�/េពទ្យព្យោបាល/បុគ�លិកសង�មកិច�/អ�កព្យោបាលេដយេ្របើសកម�ភាពេផ្សងៗ] របស់ [េឈា� ះ] េហើយខ��ំបាទ/នងខ��ំបានដឹងច្បោស់
ពីសា蛴�នភាពពិការភាពរបស់គាត់ ។ [រូបគាត់] មានពិការភាពែដលបណ�លឲ្យការបំេពញមុខងររបស់រងកាយមានែដនកំណត់ ។ ែដនកំណត់េនះ មានរួមប���លនូវ [រយមុខែដនកំណត់មុខងររង
កាយែដលត្រម�វឲ្យមានការេស�ើសុំការែកស្រម�ល] ។
[ការែកស្រម�លែដលបានេស�ើសុំ គឺមានភាពចាំបាច់ចំេពាះ [េឈា� ះ] េដើម្បឣី ច [េធ�ើការេ�ឯ/ដក់ពាក្យសុំការងរេ�ឯ] [និេយជក] ។ [េរៀបរប់ពីផល្របេយជន៍ៃនការែកស្រម�ល
ែដលឣចជួយ ឬគាំ្រទដល់អ�កេស�ើសុំ] ។
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពាះការផ�ល់ការែកស្រម�លស្រមាប់ [េឈា� ះ] ។
េដយក�ីេគារពដ៏េសា� ះអំពីខ�ំបាទ/នងខ��ំ
[េឈា� ះ និងមុខតំែណង]

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពចុងេ្រកាយ ៖ ៃថ�ទី 29 ែខមករ ឆា�ំ 2018
េយើងខ��ំចង់សា�ប់េយបល់អ�ក! សូមជួយបំេពញសំណួរស្រមង់មតិខាងេ្រកាម ស�ីអំពីការេបាះពុម�ផ្សោយរបស់េយើងខ��ំ េហើយ្របាប់ឲ្យេយើងខ��ំបានដឹងពីគុណភាពការងររបស់េយើងខ��ំ!
[ចាប់េផ�ើមបំេពញសំណួរស្រមង់មតិ]
ស្រមាប់ជំនួយផ��វច្បោប់ សូមេ�មកេលខ 800-776-5746 ឬបំេពញ ែបបបទេស�ើសុំជំនួយ ។ ស្រមាប់េគាលបំណងេផ្សងៗេទៀត សូមេ�ទូរស័ព�មកេលខ 916-5045800 (កាលីហរ�័ នីញ៉ខាងេជើង) 213-213-8000 (កាលីហ�័រនីញ៉ខាងត្ប�ង) ។
Disability Rights California បានទទួលមូលនិធិឧបត�ម�ពី្របភពផ�ល់ជំនួយននមួយចំនួន ។ ស្រមាប់ប��ីលម�ិតៃនអ�កផ�ល់ជំនួយ សូមទស្សនេគហទំព័រ
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html

