
 

Title VI៖ នីតិវ �ធីបណ� ឹង 
 
 

បុគ�ល��� ក់ែដលេជឿ��ត់្រត�វ�នដកេចញពី�រចូលរមួ ឬបដិេសធពីអត�្របេ�ជន៍ៃនកម� វ �ធី សកម��ព ឬេស�កម�របស់ 
RTD េ�យ�រែត�រេរ �សេអើងេលើមូល�� នៃន�តិ�សន៍ ពណ៌សម្ប� រ ឬ�តិកំេណើត �ច�ក់�ក្យបណ� ឹង Title VI �មួយ RTD 
�ន។ 

�ក្យបណ� ឹង្រត�វែត�ក់ក� �ងរយៈេពល 180 ៃថ��ប់ពី�លបរ �េច�ទៃន�រេរ �សេអើងែដល្រត�វ�នេ�ទ្រប�ន់។ RTD 
អនុ�� តឱ្យេ្របើតំ�ងេដើម្ីប�ក់�ក្យបណ� ឹងជំនួសឱ្យេដើមប� ឹង។ �ល់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� េ្រ�យពី�រ�ក់បណ� ឹងរចួ 
នឹង្រត�វប�� �នេ�អ�កតំ�ងេដើមបណ� ឹង�ដំបូង រចួេហើយប�� �នេ�េដើមបណ� ឹងបន�េទៀត។ 

េ�េពល�ក់�ក្យបណ� ឹងរចួេ�ះ RTD នឹងពិនិត្យេមើល�ក្យបណ� ឹងេឡើងវ �ញ 
េហើយសេ្រមច�េតើេយើង�នយុ�� ធិ�រែដរឬ�៉ង�។ 
អតិថិជននឹងទទួល�នលិខិតទទួល�� ល់មួយែដលជូនដំណឹងដល់ពួកេគ�េតើ�ក្យបណ� ឹងនឹង្រត�វ�នេសុើបអេង�តេ�យ RTD 
ក� �ងរយៈេពល្រ�ំពីរ (7) ៃថ�េធ� ើ�រ�ប់ពីេពលែដល�ក្យបណ� ឹង្រត�វ�ន�ក់ែដរឬេទ។ 
លុះ្រ�ែតរយៈេពលែវង�ងេនះ្រត�វប�� ក់េ�យ RTD េ�ះ េដើមបណ� ឹងនឹង�នេពលដប់ (10) 
ៃថ�គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទចុះេ�េលើលិខិតេនះ េដើម្ីបេផ�ើព័ត៌�នែដល�នេស� ើសុំេ�អ�កេសុើបអេង�តរបស់ RTD 
ែដល�ន�ត់�ំងក� �ងសំណំុេរឿងេនះ។ 

អ�កេសុើបអេង�ត�ចនឹងស�� ស៍បុគ�ល�ែដល�នេ�� ះ��ក្ីស 
និងបុគ�លេផ្សងេទៀតែដល�ច�នព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងសំណំុេរឿង។ ្របសិនេបើ្រត�វ�រព័ត៌�នបែន�មេដើម្ីបេ�ះ្រ�យករណីេនះ 
RTD �ច�ក់ទងេដើមបណ� ឹង ឬ�ក្ីសរបូេ�ះ។ ្របសិនេបើអ�កេសុើបអេង�តរបស់ RTD មិន្រត�វ�ន�ក់ទងេ�យេដើមបណ� ឹង 
ឬមិនទទួល�នព័ត៌�នបែន�មេ�ក� �ងរយៈេពលែដល្រត�វ�រេទ េ�ះ RTD �ចនឹងបិទករណីេនះ�មនីតិវ �ធីរដ��ល។ 
ករណីមួយ�ចនឹង្រត�វ�នបិទ�មនីតិវ �ធីរដ��លផងែដរ ្របសិនេបើេដើមបណ� ឹងែលងចង់បន�សំណំុេរឿងរបស់ពួកេគតេ�េទៀត។ 

�ទូេ� RTD នឹងប��ប់�រេសុើបអេង�តក� �ងរយៈេពលហុកសិប (60) ៃថ� គិត�ប់ពីៃថ�ទទួល�ន�ក្យបណ� ឹងសព�្រគប់។ េ�ះបី� 
RTD ខិតខំេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹង�� មៗក៏េ�យ ក៏ដំេណើរ�រេនះនឹងខុស�� �្រស័យេលើ�ពស� �គ�� ញៃន�ក្យបណ� ឹង 
បុគ�លែដល�ក់ព័ន�  និងក�� េផ្សងៗេទៀត។ េ�េពលែដល�រេសុើបអេង�ត�នប��ប់ 
េដើមបណ� ឹងនឹងទទួល�នលិខិតេឆ� ើយតបចុងេ្រ�យចំេ�ះ�ក្យបណ� ងឹេ�ះ។ 

 

្របសិនេបើេដើមបណ� ឹងមិនយល់្រសបនឹង�រសេ្រមចរបស់ RTD េទ 
ពួកេគ�ចេស� ើសុំ�រពិ�រ�េឡើងវ �ញេ�យ�ក់សំេណើ��យលក�ណ៍អក្សរេ��ន់អ�ក្រគប់្រគងេ�លច�ប់ ឆ�ង�ត ់(Transit 
Equity) របស់ RTD ក� �ងរយៈេពល្រ�ំពីរ (7) ៃថ�ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទៃនលិខិតរបស់ RTD 
េ�យប�� ក់ពី�ព�ក់�ក់ៃនមូល�� នស្រ�ប់�រពិ�រ�េឡើងវ �ញ។ អ�ក្រគប់្រគងេ�ះនឹងជូនដំណឹងេ�េដើមបណ� ឹង 
អំពី�រសេ្រមចចិត�របស់ពួកេគក� �ង�រទទួលយក ឬបដិេសធសំេណើសុំឱ្យ�ន�រពិ�រ�េឡើងវ �ញេនះក� �ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�។ 
ក� �ងករណីទទួល�ន�រអនុ�� ត�ឳ្យេធ� ើ�រពិ�រ�េឡើងវ �ញ 
អ�ក្រគប់្រគងនឹងេចញលិខិតសេ្រមចមួយេ�េដើមបណ� ឹងេ�េពលប��ប់�រ្រត�តពិនិត្យេដើម្ីបេធ� ើ�រពិ�រ�េឡើងវ �ញ។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ទ្រមង់ែបបបទៃនបណ� ឹង Title VI 
 
 

Title VI ៃនច�ប់សិទ� ិសុី វ �ល�� ំ 1964 ប�� ក់� “�� នបុគ�ល��� ក់េ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក េ�យែផ�កេលើពូជ�សន៍ 
ពណ៌សម្ប� រ ឬស�� តិេដើម មិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល �រចូលរមួ ្រត�វ�នេគបដិេសធពីអត�្របេ�ជន៍ 
ឬទទួលរង�រេរ �សេអើងេ្រ�មកម� វ �ធី ឬសកម��ព�មួយែដលទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �សហព័ន�។” 

សូមផ�ល់ព័ត៌�នែដល�ំ�ច់�ងេ្រ�ម េដើម្បីដំេណើរ�របណ� ឹងរបស់អ�ក។  �នផ�ល់ជូនជំនួយេ�េពលេស� ើសុំ។  បំេពញ
ទ្រមង់ែបបបទេនះ និងេផ�ើសំបុ្រត ឬប�� �នេ�៖ 

Regional Transportation District, Transit Equity Office, 1660 Blake Street BLK-31, 
Denver, CO 80202។  អ�ក�ច�ក់ទងមក�រ ��ល័យរបស់េយើងពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រកពីេ�៉ង 8-5 
�មរយៈេលខទូរសព�  303-299-6000 ឬអ�ក�ចេផ�ើអីុែមលមក�រ ��ល័យរបស់េយើង�មរយៈ 
titlevicomplaints@rtd-denver.com។  

 
 
 
1. េ�� ះរបស់េដើមបណ� ឹង៖   

 
2. �សយ�� ន៖    

 

3. ទី្រក �ង៖   
 
4. េលខទូរសព� (ផ�ះ)៖   

 
5. បុគ�លែដលេរ �សេអើង្រប�ំង (្របសិនេបើេ្រ�ពីេដើមបណ� ឹង) 

រដ�៖                                     

(�ជីវកម�)៖ 

េលខកូដតំបន់៖  _________

 

េ�� ះ៖   
�សយ�� ន៖   
ទី្រក �ង៖   រដ�៖   េលខកូដតំបន់៖               

  
6. េតើ�រេរ �សេអើងែផ�កេលើអ� ី? (ធីក�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន� ) 

  �តិ�សន៍ ពណ៌ ស�� តិេដើម 
 

7. �លបរ �េច�ទៃន្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលប�� លឱ្យ�ន�រេរ �សេអើង៖                                                                                 
 
8. ពណ៌�អំពីរេបៀបែដលអ�ក្រត�វ�នេគេរ �សេអើង។ េតើ�នអ� ីេកើតេឡើង 

េហើយនរ��អ�កទទួលខុស្រត�វ? ស្រ�ប់កែន�ងទំេនរបែន�ម សូម�� ប់
សន� ឹក្រក�សបែន�មអំព�ីរេ្របើ្រ�សេ់�ែផ�ក�ងេ្រ�យៃនទ្រមង់ែបបបទ។ 

 
 
 
 
 
 
9. េតើតំ�ង RTD �ន�ប់�ក់ព័ន�នឹងអ� ី? 

 

10. េតើ្រពឹត� ិ�រណ៍�នេកើតេឡើងេ�ទី�? សូមផ�លទី់�ំង េលខរថយន�្រក �ង េ�� ះអ�កេបើកបរ។ល។ 
 
 
 
 
 
 
 

(បន�េ�ែផ�កប��� ស។)



ទ្រមង់ែបបបទៃនបណ� ឹង Title VI (ទំព័រទី 2) 
 
 
11. �ន�ក្សីឬ? សូមផ�ល់ពត៌័�នទំ�ក់ទំនងរបស់េគ។ 

 
េ�� ះ៖   
�សយ�� ន៖   
ទី្រក �ង៖   រដ�៖   
េលខទូរសព�៖ (ផ�ះ)    (�ជីវកម�)៖  

អុីែមល៖  

េលខកូដតំបន់៖   

 

េ�� ះ៖   
�សយ�� ន៖  
ទី្រក �ង៖  រដ�៖   
េលខទូរសព�៖ (ផ�ះ)    (�ជីវកម�)៖ 

អុីែមល៖   

េលខកូដតំបន់៖   

 

េ�� ះ៖   
�សយ�� ន៖   
ទី្រក �ង៖   រដ�៖   
េលខទូរសព�៖ (ផ�ះ)    (�ជីវកម�)៖  

អុីែមល៖   

េលខកូដតំបន់៖   

 
12. េតើអ�ក�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងេនះ�មួយ�� ក់�រសហព័ន�  រដ� ឬ�� ក់�រក� �ងមូល�� ន ឬ�មួយតុ��ររដ� 

ឬសហព័ន� ែដរេទ?        �ទ/�ស      េទ 

្របសិនេបើចេម� ើយ�ទ/�ស សូមធីកបណ� ឹង�� ក់�រនីមួយៗែដល�ន�ក់៖ 
�� ក់�រសហព័ន�  តុ��រសហព័ន�  �� ក់�ររដ�  
តុ��ររដ�  �� ក់�រក� �ងមូល�� ន េផ្សងៗ 

 
13. ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីបុគ�លទំ�ក់ទនំងស្រ�ប់�� ក់�រែដលអ�ក�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងផងែដរ៖ 

េ�� ះ៖   
�សយ�� ន៖   
ទី្រក �ង៖    រដ�៖   
�លបរ �េច�ទែដល�ន�ក់�ក្យ៖                                                 

េលខកូដតំបន់៖   

 
 

 

ចុះហត�េល�េលើបណ� ឹងេ�កែន�ងទំេនរ�ងេ្រ�ម។  �� ប់ឯក�រ��ែដលអ�កេជឿ�ក់��ំ្រទដល់បណ� ឹងរបស់អ�ក។  
 
 

ហត�េល�របស់េដើមបណ� ឹង �លបរ �េច�ទចុះហត�េល� 
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