
ទំពរ័ 1 នន 4 

អនកបតឹងណាម្នន កដ់ែលររូវការជនំួយដផនកបច្ចេកច្ទសអាចទាកទ់ងអនកសរមបសរមួលដផនកចំណងច្ជើង VI របស់ RIDOT តាមច្លខ៖ (401) 222-3260។ 

     

 

 

ចំណងច្ជើង VI/ទរមងដ់បបពាកយបណដឹ ងអំពី 
ការមនិច្រ ើសច្អើង 

 
 
 
 
 
 

 
អនកបដងឹ ៖ 

ច្ ម្ ោះ៖ _____________________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋឋ ន៖   __________________________________________________________________ 

_______________________________                           ច្លខកូែរំបន ់ ___________ 

ទូរស័ពទច្លខ៖ (ផទោះ)__________________ (ចល័រ)______________ (ការងារ )______________ 

 
បគុគលដែលទទលួរងការច្រ ើសច្អើង ច្បើខុសពខីាងច្លើ៖ 

ច្ ម្ ោះ៖ _____________________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋឋ ន៖   __________________________________________________________________ 

_______________________________                           ច្លខកូែរំបន ់___________ 

ទូរស័ពទច្លខ៖ (ផទោះ)__________________ (ចល័រ)______________ (ការងារ )______________ 

 
សូមពពិណ៌នាពទីនំាកទ់នំងរបស់អនកជាមយួបគុគលច្នោះ។ 

______________________________________________________________________________ 
 
ទភី្នន កង់ារ ស្ថា បន័ ឬអងគភ្នពដែលបានច្រ ើសច្អើង៖ 

ច្ ម្ ោះ៖ _____________________________________________________________________ 

បុគគលណាម្នន កច់្បើស្ថគ ល់៖   _________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋឋ ន៖   __________________________________________________________________ 

_______________________________                              ច្លខកូែរំបន ់ ___________ 

ទូរស័ពទច្លខ៖ ___________________________ 

 
 
 

គ្មម នបគុគលណាម្នន កច់្ៅកនុងសហរែឋអាច្មរកិររូវបានហាមមនិឲ្យចូលរមួ ររូវបានបែចិ្សធមនិឲ្យទទួលអរារបច្ោជន ៍
ឬទទួលរងនូវការច្រ ើសច្អើងច្ដ្ឋយដផែកច្លើពូជស្ថសន ៍ពណ៌សមបុរ ឬច្ែើមកំច្ណើ រជារិស្ថស្តសត ច្រកាមកមមវធិី ឬ
សកមមភ្នពណាមយួដែលទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វរាុសហពន័ធ។ 

42 U.S.C. § 2000d 



ទំពរ័ 2 នន 4 

អនកបតឹងណាម្នន កដ់ែលររូវការជនំួយដផនកបច្ចេកច្ទសអាចទាកទ់ងអនកសរមបសរមួលដផនកចំណងច្ជើង VI របស់ RIDOT តាមច្លខ៖ (401) 222-3260។ 

ច្រើពាកយបណតឹ ងរបស់អនកពាកព់ន័ធនងឹការច្រ ើសច្អើងច្ៅកនុងការផតល់ច្សវាកមម ឬសកមមភ្នពច្រ ើសច្អើងច្ផេងច្ទៀររបស់ទភី្នន កង់ារ ស្ថា បន័ ឬអងគភ្នពឬ? 
ច្បើសិនជាែូច្ ន្ ោះដមន សូមបញ្ជា កព់ចីណុំចណាមយួែូចខាងច្រកាម ដែលអនកច្ជឿជាកថ់ា សកមមភ្នពច្រ ើសច្អើងទាងំច្នោះររវូបានច្ធវើច្ឡើង៖ 
 
___ពូជស្ថសន៖៍ __________________________________________________________________ 

___ពណ៌សមបុរ៖__________________________________________________________________ 

___ច្ែើមកំច្ណើ រជារិស្ថសន៖៍   ____________________________________________________________ 

___ច្ភទ៖ ______________________________________________________________________ 

___អាយុ៖ ______________________________________________________________________ 

___ពិការភ្នព៖  _________________________________________________________________ 

 
របសិនច្បើអនកម្ននច្មធាវរីណំាងឱ្យអនកទាកទ់ងនងឹបញ្ជា ដែលបានច្លើកច្ឡើងកនុងពាកយបណតឹ ងច្នោះ សូមផតល់ពរ័ម៌្ននែូចខាងច្រកាម៖ 
 

ច្ ម្ ោះ៖ _____________________________________________________________________ 

អាសយដ្ឋឋ ន៖  __________________________________________________________________ 

_______________________________                              ច្លខកូែរំបន ់ ____________ 

ទូរស័ពទច្លខ៖  ___________________________ 

 
តាមការចង្ចំាស់បផុំររបស់អនក ច្រើច្ៅនងៃណាដែលករណីច្្ទរបកានព់បីទច្រ ើសច្អើងបានច្កើរច្ឡើង? 

នងៃែំបូងបងែស់ននករណីច្រ ើសច្អើង៖ ________________________________ 

នងៃចុងច្រកាយបំផុរននករណីច្រ ើសច្អើង៖________________________________ 

សូមពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់តាមដែលអាចច្ធវើបានអពំអីវដីែលបានច្កើរច្ឡើង ច្ហរុអវបីានជាអនកច្ជឿថា វាបានច្កើរច្ឡើង នងិរច្បៀប
ដែលអនកទទួលរងការច្រ ើសច្អើង។ បញ្ជា ករ់បាបអ់ពំអីនកដែលបានជាបព់ាកព់ន័ធ។ ររូវរបាកែថា សរច្សរបញ្េូលពរីច្បៀបដែលច្គបានរបរពរឹត
ចចំ្ពាោះបគុគលែនទច្ទៀរខុសពអីនក។ (សូមច្របើសនលកឹបដនាមច្បើ្ បំាច។់ ) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



ទំពរ័ 3 នន 4 

អនកបតឹងណាម្នន កដ់ែលររូវការជនំួយដផនកបច្ចេកច្ទសអាចទាកទ់ងអនកសរមបសរមួលដផនកចំណងច្ជើង VI របស់ RIDOT តាមច្លខ៖ (401) 222-3260។ 

របសិនច្បើអនកច្ជឿថា អនកររវូបានសងសឹកច្ដ្ឋយស្ថរការបតងឹពបីទច្រ ើសច្អើង ឬការសហការច្ៅកនុងការច្សុើបអច្ងេរច្លើករណីច្្ទរបកានព់បីទច្រ ើសច្អើង 
សូមពនយល់ពសី្ថា នភ្នព នងិចណំារក់ារអវខីលោះ ដែលអនកបានច្ធវើច្ឡើង ដែលអនកច្ជឿថាជាមលូដ្ឋឋ នសរម្នបច់្ធវើការសងសឹកដែលបានច្្ទរបកាន។់  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
សូមរាយនាមបគុគលណាមយួ (ស្ថកេ ីមរិតរមួការងារ របធានរគបរ់គង ឬអនកែនទ) របសិនច្បើជាស្ថគ ល់ ដែល RIDOT អាចទាកទ់ងសំុពរ័ម៌្ននបដនាមច្ែើមបគី្មរំទ 
ឬបញ្ជា កព់ពីាកយបណតឹ ងរបស់អនក។ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
សូមផដល់ពរ័ម៌្ននណាមយួច្ផេងច្ទៀរដែលអនកគរិថាពាកព់ន័ធនងឹពាកយបណតឹ ងពបីទច្រ ើសច្អើងរបស់អនក។ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ច្រើអនកកពុំងដសវងរកែចំ្ណាោះរស្ថយផលូវចាបអ់វចី្ែើមបចី្ដ្ឋោះរស្ថយករណីច្្ទរបកានព់បីទច្រ ើសច្អើង? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

សូមចុោះហរាច្លខា នងិចុោះកាលបរចិ្ចេទច្លើពាកយបណតឹ ងែូចខាងច្រកាម។ (សូមករស់ម្នគ ល់ថា RIDOT មនិអាចច្រៀបចែំចំ្ណើ រការពាកយបណតឹ ងច្ដ្ឋយគ្មម នហរា
ច្លខាបានច្ទ។ ) 
_______________________________________   _____________________ 
ហរាច្លខា         កាលបរចិ្ចេទ 

 
បានច្ធវើបចេុបបននភ្នពច្ៅ 3/2017 



ទំពរ័ 4 នន 4 

អនកបតឹងណាម្នន កដ់ែលររូវការជនំួយដផនកបច្ចេកច្ទសអាចទាកទ់ងអនកសរមបសរមួលដផនកចំណងច្ជើង VI របស់ RIDOT តាមច្លខ៖ (401) 222-3260។ 

 
 

ទរមងដ់បបបទសតីពី 
ការច្ចញផាយ/ការយល់រពមរបស់អនកបតងឹ 

 
 

 
ច្ ម្ ោះ៖ __________________________________________________________ 

 
អាសយដ្ឋឋ ន៖  ________________________________________________________ 

 
ច្លខបណតឹ ង (ច្បើែឹង)៖ _____________________________________ 

 
សូមអានពរ័ម៌្ននខាងច្រកាម គូសធីកកនុ ងរបអបដ់ែលររឹមររូវ ច្ហើយចុោះហរាច្លខាច្លើទរមងដ់បបបទច្នោះ។ 
 
ខ្ុ ំែឹងថា ច្រកាមដផនកទី 9-1-28.1ននចាបទូ់ច្ៅរបស់រែឋ Rhode Island ខ្ុ ំម្ននសិទធិទទួលបានភ្នពឯកជន។ កនុងនាមជាអនកបតឹង ខ្ុ ំយល់ថា ច្ៅកនុងែំច្ណើ ការ
ននការច្សុើបអច្ងេរ វារបដហលជា្បំាចស់រម្នបន់ាយកដ្ឋឋ នែឹកជញ្ាូ នរបស់រែឋ Rhode Island (RIDOT) ច្ែើមបបីងាា ញអរតសញ្ជញ ណរបស់ខ្ុ ំែល់បុគគលច្ៅ
អងគភ្នពដែលកំពុងសាិរច្ៅច្រកាមការច្សុើបអច្ងេរឬច្ែើមបបីញ្ាូ នចាបច់មលងននពាកយបណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំច្ៅទីភ្នន កង់ារច្សុើបអច្ងេរច្ផេងច្ទៀរ។ ខ្ុ ំកែ៏ឹងពីការពវកិចេ
របស់ RIDOT កនុងការច្គ្មរពតាមសំច្ណើ នានាច្រកាមចាបស់តីពីសិទធិចូលច្មើលឯកស្ថរកំណររ់តាស្ថធារណៈ។ ខ្ុ ំយល់ថា វា្បំាចស់រម្នប ់RIDOT 
ច្ែើមបបីច្ញ្េញពរ័ម៌្នន រមួទាងំពរ័ម៌្ននដែលកំណរអ់រតសញ្ជញ ណជាលកខណៈបុគគលដែល RIDOT បានរបមូលផតុ ំជាដផនកមយួននការច្សុើបអច្ងេរច្លើពាកយ
បណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំ។ ច្លើសពីច្នោះច្ទៀរខ្ុ ំយល់ថាកនុងនាមជាអនកបតឹង ខ្ុ ំររូវបានការពារច្ដ្ឋយបទបញ្ញរតិសហពន័ធពីការបំភរិបំភយ័ ឬការសងសឹកច្ដ្ឋយស្ថរបាន
្រច់ំណារក់ារ ឬបានចូលរមួកនុងសកមមភ្នពច្ែើមបកីារពារសិទធិច្រកាមលកខនតិកៈសតីពីការមនិច្រ ើសច្អើង។ 
 

ការយល់រពម/ការច្ចញផាយ 
□ ការយល់រពមដែលបានផតល់ - ខ្ុ ំបានអាន និងយល់ពីខលឹមស្ថរពរ័ម៌្ននខាងច្លើច្ហើយអនុញ្ជញ រឲ្យ RIDOT បងាា ញពីអរតសញ្ជញ ណរបស់ខ្ុ ំែល់បុគគលច្ៅ
កនុងអងគភ្នពដែលកំពុងសាិរច្ៅច្រកាមការច្សុើបអច្ងេរ ឬច្ែើមបបីញ្ាូ នពាកយបណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំច្ៅកានទ់ីភ្នន កង់ារច្សុើបអច្ងេរច្ផេងច្ទៀរ។ ខ្ុ ំសូមអនុញ្ជញ រឱ្យ
នាយកដ្ឋឋ នែឹកជញ្ាូ នរបស់រែឋ Rhode Island ទទួលយកឯកស្ថរ និងពរ័ម៌្ននអំពីខ្ុ ំពាកព់ន័ធនឹងការច្សុើបអច្ងេរច្លើពាកយបណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំ។ ការច្ចញផាយ
ច្នោះរមួបញ្េូ ល ប ុដនតមនិកំណររ់រឹមដរកំណររ់តាផ្ទទ ល់ខលួន និងកំណររ់តាច្ពទយ។ ខ្ុ ំយល់ថា ឯកស្ថរ និងពរ័ម៌្នននឹងររូវបានច្របើរបាស់សរម្នបស់កមមភ្នព
អនុច្លាមតាមសិទធិសីុវលិដែលបានអនុញ្ជញ រ។ ខ្ុ ំយល់ដងមច្ទៀរថា ខ្ុ ំមនិររូវបានររមូវឱ្យអនុញ្ជញ រផដល់សិទធិកនុងការច្ចញផាយច្នោះ និងច្ធវើែូច្ចនោះច្ដ្ឋយ
សម័រគចិរតច្ឡើយ។ 
 
□ ការយល់រពមដែលបានបែិច្សធ - ខ្ុ ំបានអាន និងយល់ពខីលឹមស្ថរពរ័ម៌្ននខាងច្លើ ច្ហើយមនិចងឱ់្យ RIDOT បងាា ញពីអរតសញ្ជញ ណរបស់ខ្ុ ំែល់បុគគល
ច្ៅកនុងអងគភ្នពដែលកំពុងសាិរច្ៅច្រកាមការច្សុើបអច្ងេរ ឬច្ែើមបពីិនិរយច្ឡើងវញិ ទទួលបានចាបច់មលង ឬពិភ្នកាអំពីឯកស្ថរ និងពរ័ម៌្ននអំពីខ្ុ ំទាកទ់ងនឹង
ការច្សុើបអច្ងេរច្លើពាកយបណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំយល់ថា ច្នោះទំនងជាអាចរាងំសទោះែល់ការច្សុើបអច្ងេរច្លើពាកយបណតឹ ងរបស់ខ្ុ ំ ច្ហើយអាច្នច្ៅែល់
ការបិទការច្សុើបអច្ងេរ។ 
 
 
_______________________________________   _____________________ 
ហរាច្លខា         កាលបរចិ្ចេទ 

 
បានច្ធវើបចេុបបននភ្នពច្ៅ 3/2017 
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