ប្រព័ន្ធ ការពារ ន្ិងការតស៊ូ មតិរដ្ឋ កាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា

សន្ល ឹកព័ត៌មាន្ពិតសត ីអំពីការ
ររ ើសរអើងចំរពាោះពិការភាព ៖ រសវាកមម
រន្ោះផ្ត ល់ជ៊ូន្រោយ Amtrak
ឯកសារប

ោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 បេែ F117.06

បោេការណ៍ Amtrak សប្ារ់អ្នកដាំបណើរជាជនានពិការភាព
Amtrak បាន្ផ្ាយរោលការណ៍ខាងរប្កាម សត អ
ី ំពីការមិន្ប្រប្ពឹតតិរ រ ើសរអើង
រៅកនុងវ៉ិរសសត៍ររស់ខ្ល ួន្ ៖
- រោយអន្ុរោមតាមចារ់រដ្ឋ ចារ់សហ្ព័ន្ធ ន្ិងរទរញ្ញ តត ិនានា
រ៊ូ ករ ួមទ ំងចារ់ជន្ពិការអារមរ ិកាំង (ADA, American’s with
Disabilities Act). Amtrak ហាមប្បាមមិន្ឲ្យមាន្ការប្រប្ពឹតតិរ រ ើសរអើង
រលើម៊ូលោឋន្ពិការភាព រៅកនុងកមម វ ិធី រសវាកមម ន្ិងសកមម ភាព
សប្មារ់ររប្មើសាធារណៈជន្ ។
- Amtrak ស៊ូ មសាវគមន្៍អតិថិជន្ជាជន្មាន្ពិការភាព រហ្ើយមាន្កត ី
ររ ើកយយកនុងការផ្ត លរ់ សវាកមម រន្ន្ែ ម (រោយមិន្មាន្ទរសថល រន្ន្ែ ម)
ចំរពាោះអន កដ្ំរណើរជាជន្ពិការ
(ដ្៊ូ ចជារសវាកមម រន្ន្ែ មរៅតាមរៅអីអងគុយ ឬរសវាកមម កនុងរន្ទ រ់
ទទួ លទន្អាហារ ន្ិងជំន្ួយន្ផ្នកការរធវ ដ្
ើ ំរណើរ) ។
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/nondiscrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

Amtrak ក៏បាន្ផ្ាយរោលការណ៍ជាក់ោក់ររស់ខ្ល ួន្ សត ីអំពអ
ី ន កដ្ំរណើរ
ជាជន្មាន្ពិការភាព ។ រោលការណ៍ទ ំងរន្ោះ មាន្ជាអាទិ៍ ៖
- ការរប្រើរសវាកមម រធវ ើដ្រំ ណើររោយមិន្មាន្ឧរសគគ
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/making-reservations-for-passengers-with-adisability?content=MakingReservationsforPassengerswithaDisa
bility
- ការមកកាន្់សាែន្ីយអ
៍ ន កដ្ំរណើររោយមិន្មាន្ឧរសគគ
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/station-accessibility?content=StationAccessibility
- ការរធវ ើដ្ំរណើរជាមួ យសដ្គ៊ូ /អន ករមើលន្ថ
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/accessible-travel-with-companionattendant?content=TravelingwithaCompanion/Attendant
- រសវាកមម ផ្តលឧ
់ រករណ៍ចលនារោយរប្រើកង់
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/wheeled-mobility-deviceservices?content=WheeledMobilityDeviceServices
- ឧរករណ៍ខ្យល់អក
ុ សុន្ី សន្
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/use-of-oxygen-equipment?content=OxygenEquipment
- សតវ ផ្តលរ់ សវាកមម
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/service-animals?content=ServiceAnimals
- រសវាកមម អាហារសប្មារ់អនកដ្ំរណើរជាជន្មាន្ពិការភាព
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/meal-services-for-passengers-with-adisability?content=MealServiceforPassengerswithaDisability

- ការរសន ើសកា
ុំ ររធវ ដ្
ើ ំរណើររោយមិន្មាន្ឧរសគគ
https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travelservices/accessible-travelrequest?content=AccessibleTravelRequests

ច្បារ់ម្ិនបរ ើសបអ្ើងបេើម្ូេដ្ឋានពិការភាព
ចំណងរជើងទី II សន្ចារ់ជន្ពិការអារមរ ិកាំង (ADA, Americans with
Disabilities Act) ន្ិងន្ផ្នកទី 504 សន្ចារ់សាតរន្ីតិសមបទរ ឆ្នំ 1973 (Section
504 of the Rehabilitation Act of 1973) ហាមប្បាមមិន្ឲ្យអងគ ភាពសាធារណៈ
ប្រប្ពឹតតិរ រ ើសរអើងចំរពាោះជន្ន្ដ្លមាន្ពិការភាពរោយការយក
ពិការភាពជាម៊ូ លោឋន្ ។ ចំណងរជើងទី II បាន្កំណត់ជាពិរសសថា Amtrak គឺជា
អងគ ភាពសាធារណៈមួ យ ន្ដ្លមាន្ន្័យថា អងគ ភាពរន្ោះ ក៏សែិតរប្កាមខ្ល ម
ឹ សារ
សន្ន្ផ្នកទី 504 ន្ដ្រ ។ រទោះជាយ៉ាងណាក៏រោយ គឺមន្
ិ ដ្៊ូ ចោនន្ឹងអងគ ភាព
សាធារណៈភាគរប្ចើន្ ន្ដ្លប្តូវសែ ត
ិ រប្កាមរទរញ្ញ តត ន្ិ ដ្លររៀរចំរ ើងរោយប្កសួ ង
យុតតធ
ិ ម៌ ររ ើ Amtrak រវ ិគគឺសែត
ិ រប្កាមរទរញ្ញ តត ិន្ដ្លររៀរចំរោយប្កសួ ង
គមនាគមន្៍ ។ គឺអាប្ស័យរលើផ្ល វូ ររស់រថរ្ល ើង កនុងន្័យរន្ោះ ក៏រគអាចយកចារ់
ប្រឆ្ំងការររ ើសរអើងររស់រដ្ឋ មករប្រើបាន្ន្ដ្រ ដ្៊ូ ចជាចារ់សិទធព
ិ លរដ្ឋ អុន្រុហ្៍
(Unruh Civil Rights Act) មករប្រើបាន្ន្ដ្រ ។
រណតឹងរដា

េ

ររើអនករជឿថា អងគ ភាព Amtrak បាន្ប្រប្ពឹតតិរ រ ើសរអើងចំរពាោះអន ក
រោយសារពិការភាព អន កអាចោក់ពាកយរត ង
ឹ មកកាន្់ Amtrak
ឬរត ឹងមកកាន្់កា រ ិយល័យរដ្ឋ បាលអាយសម ័យន្សហ្ព័ន្ធ ន្ផ្នកសិទធិពលរដ្ឋ (FRA,
Federal Railroad Administration) ។
អន កអាចទក់ទងអន កសប្មរសប្មួ ល ADA ររស់ Amtrak រដ្ើមបីសាកសួ រព័ត៌មាន្
ឬក៏រដ្ើមបីោក់ពាកយរត ឹង ។ ព័ត៌មាន្សត ីពរី ររៀរទក់ទងអន កសប្មរសប្មួ ល ADA
មាន្រៅទីរន្ោះ ៖ https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.
ការ ិយល័យ FRA ន្ផ្នកសិទធិពលរដ្ឋ គឺជាទីភានក់ងារន្ដ្លជាអន កទទួ លខ្ុសប្តូវ
ឹ រទរញ្ញ តត ិន្ផ្នកមិន្ប្រប្ពឹតតរិ រ ើសរអើងចំរពាោះអតិថិជន្ រលើការរធវ ើ
កនុងការពប្ងង

ដ្ំរណើរតាមផ្ល វូ ន្ដ្ក ររស់ប្កសួ ងគមនាគមន្៍ ។ អន កអាចអាន្ការន្ណនាំអំពីការ
ោក់ពាកយរត ឹងមកកាន្់ FRA រៅទីរន្ោះ ៖
https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.
រណតឹង វ ិវាទ
ការប្រប្ពឹតតរលម ើសចារ់ទ ំងអស់ន្ដ្លបាន្ររៀរយរ់ពីខាងរលើ ក៏អន្ុវតត បាន្
តាមរយៈរណតង
ឹ តាមផ្ល វូ កជន្ផ្ងន្ដ្រ ។ ស៊ូ មរមតាតប្ជារថា
អាជាាយុកាលសន្ន្ដ្ន្កំណត់ មាន្ភាពរ ឹតរន្ត ឹងចំរពាោះប្ករខ្័ណឌរពលរវោសន្ការ
ោក់ពាកយរណតឹង វ ិវាទ រហ្ើយអន កអាចបាត់រង់អវន្ើ ដ្លអន កទមទរប្រសិន្ររើអនក
មិន្ចាត់សកមម ភាពឲ្យបាន្កនុងអំ ុ ងរពលសន្ន្ដ្ន្កំណត់អាជាាយុកាលន្ដ្លអាច
អន្ុវតត បាន្រទរនាោះ ។ អន កក៏អាចប្តូវោក់ពាកយរត ង
ឹ ទមទរសំណងខ្៊ូ ចខាត
រប្កាមចារ់សហ្ព័ន្ធន្ផ្ន កសំណងកំហ្ុសរដ្ឋ របរវណី (Federal Tort Claims Act) កនុង
រវាងប្បាំមួយន្ខ្ គិតចារ់ពីកាលររ ិរចេ ទសន្ការប្រប្ពឹតតរិ រ ើសរអើងបាន្រកើតរ ង
ើ
មុន្រពលអន កោក់ពាកយរត ឹងទមទរសំណងខ្៊ូ ចខាតមកកាន្់តុោការ ។ ជាប្រការ
សំខាន្់ន្ដ្លប្តូវពិភាកាអំពីសថៃ ផ្ត
ុ កំណត់សន្ការោក់ពាកយរត ឹងទ ំងរនាោះជាមួ យ
ន្ឹងរមធាវ ើររស់អនក ររើអនកគិតចង់រតង
ឹ រវ ិវាទ ប្រឆ្ំងន្ឹងអងគ ភាព Amtrak ។

រយើងខ្្ុំចង់សាតរ់រយរល់អនក! ស៊ូ មជួ យរំរពគសំណួរសប្មង់មតិខាងរប្កាម
សត ីអំពកា
ី ររបាោះពុមពផ្ាយររស់រយើងខ្្ុំ
រហ្ើយប្បារ់ឲ្យរយើងខ្្ុបា
ំ ន្ដ្ឹងពីគុណភាពការងារររស់រយើងខ្្ុំ! [ច៊ូ លរ ួមការសទ ង់
មតិ]
សប្មារ់ជំន្ួយផ្ល វូ ចារ់ ស៊ូ មរៅមករលខ្ 800-776-5746 ឬរំរពគ
ន្រររទរសន ើសុំជន្
ំ ួ យ} ។ សប្មារ់រោលរំណងរផ្េងៗរទៀតទ ំងអស់
ស៊ូ មរៅទ៊ូ រស័ពទមករលខ្ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខាងរជើង) 213-213-8000
(កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាខាងតប
ូ ង) ។
Disability Rights California បាន្ទទួ លថវ ិកាឧរតែ មភពីប្រ្ពផ្ត ល់

ជំន្ួយមួ យចំន្ួន្ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីលមអ ត
ិ សន្អន កផ្ត លជ
់ ន្
ំ ួ យ ស៊ូ មទសេនារគហ្ទំពរ័
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

