Khmer
ឧបសម� ័ន� 28.95

ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI

[name of city/county/entity]
រដ្ឋ Washington

ជបើអ្នក្ជ ឿជាក្់ថាជេបាៃបាៃជរ ើសជអ្ើងអ្ន ក្ជោយសារតែពូ សាសៃ៍

ពណ្៌សរប
ុ រ

ឬជដ្ើរក្ំជណ្ើែជាែិរបស់អ្នក្ (រ ួរទ ំង ំនាញតននក្ភាសាអ្ង់ជេេ សមាៃក្ំណ្ែ់) ជោយក្រម វ ិធី
ឬសក្រមភាពរបស់ទីភាន

ងារ អ្ន កាេចោ ពាក្យបណ្ត ឹងជានល ូវការបាៃ។

សម្រាប់តែទីភ្នាក់ងារបម្របើម្រាស់ប៉ុប្
ណ ោះ
Received
Response
Report

ន ៖ំ សូ របំជពញទម្ រង់ តបបបទខាងជមាេរ ជ ើយជនញើវាេជៅ៖ Att: Complaints,
ជសចក្ត ី តណា

Briefing

your local mailing address

ឬជនញើអ្ ីតរលេជៅ៖ your email address

ឈ្មោះរបស់អ្នក៖

ទូ រស័ព្ទរបស់អ្នក៖

ឈព្លឈេលាសមស្សបបំផុតឈ ើមបីទាក់ទងអ្ន កអ្ំព្ីបណ្តឹងឈ ោះ៖

អាសយដ្ឋា អ្ុីមមល របស់អ្នក៖

ឈ ៉ោ ង 7 ស្ព្ឹក – 10 ស្ព្ឹក

ឈ ៉ោ ង 10 ស្ព្ឹក - 1 ថ្ងៃ ស្តង់

ឈ ៉ោ ង 1 ថ្ងៃ ស្តង់ - 4 រឈសៀល

ឈ ៉ោ ង 4 រឈសៀល - 7 យប់

អាសយដ្ឋា ឈផញើសំបុស្តរបស់អ្នក៖ (នល វូ /ម្បអ្ប់សំបម្ែ រដ្ឋ ទីម្ក្ ុង ជលខក្ូ ដ្ែំបៃ់)

ការឈរ ើសឈអ្ើងឈដ្ឋយសារមត៖

ពូ សាសៃ៍

ថ្ងៃម លបា ឈោទស្បកា ់៖

ពណ្៌សរប
ុ រ

ជដ្ើរក្ំជណ្ើែជាែិ (រ ួរមាៃ នា
ំ ញអ្ង់ជេេ ស

មាៃក្ំណ្ែ់)

ឈ្មោះ អាសយដ្ឋា

ិងឈលខទូ រស័ព្ទរបស់បុគ្គលម លស្តូេបា ឈោទស្បកា ថា
់ បា ឈរ ើសឈអ្ើងចំឈ
ឈ្មោះ
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ា

ទីស្ក ុង

រ ◌�

ោះអ្ន ក។
ឈលខកូ តំប ់

ឈលខទូរសព្ទ

ទំពរ័ 1

Khmer

ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI
រដ្ឋ Washington

សូមព្ យល់ព្ីអ្វើម លបា ឈកើតឈ ើង មូ លឈេតុអ្វើអ្នកឈ ឿថាវាបា ឈកើតឈ ើង ិងរឈបៀបម លឈគ្បា ឈរ ើសឈអ្ើងចំឈ ោះអ្ន ក។
បញ្ជាក់អ្នកម លបា ចូ លរ ួម ក់ព្័ ធ ។
ស្តូេស្បាក ថារាប់បញ្ចូល ូ េអារមម ណ្៍របស់អ្នកចំឈ ោះម ុសសឈផសងឈទៀតម លឈគ្បា ស្បស្ព្ឹតតចំឈ ោះឈដ្ឋយខុសព្ីអ្នក។
ស្បសិ ឈបើអ្នក
ព្័ត៌
ឈផសងឈទៀតអ្ំព្ីអ្វើម លបា ឈកើតឈ ង
ើ សូមភ្ជាប់ឯកសារគំស្ទជាមួ យ ឹងទស្មង់ឈ ោះ។

សូ រសរជសរបំជពញជៅជលើទំព័រទី 3 នៃទម្រង់ជៃេះ
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ទំពរ័ 2

Khmer

ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI
រដ្ឋ Washington

ព័ែ៍មាៃបតៃែ រ
ឈតើអ្នកកំព្ុងមសវងរក ំឈ
ំឈណ្ើរការឈ ោះ ឹងមិ

ោះស្សាយផល េូ ចាប់អ្វើខលោះចំឈ ោះការឈោទស្បកា ់ព្ីបទឈរ ើសឈអ្ើង? សូមកត់ស គ ល់ថា
លទធ ផលកនុងការទូ ទាត់សំណ្ងព្ិ ័យ ឬសំណ្ងេិរញ្ញេតថុឈទ។

រាយឈ្មោះបុគ្គលឈផសងឈទៀត
មួ យម លឈយើងគ្ួ រទាក់ទងសស្ ប់ព្័ត៌
បម ែ មឈ ើមបីគស្ំ ទបណ្តឹងរបស់អ្នក។
សូមបញ្ចូលឈលខទូ រស័ព្ទ អាសយដ្ឋា
អាសយដ្ឋា អ្ុីមមលរបស់ព្ួកឈគ្។ល។

ឈ្មោះ

រាយឈ្មោះទីភ្ជនក់ងារឈផសងឈទៀត
ឈ្មោះ

ទីស្ក ុង

ា

មួ យម លអ្ន កបា ដ្ឋក់
ា

េតែ ឈលខា៖ (ទរទរ):
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រ ◌�

ឈលខកូ តំប ់

អ្ុីមមល

ឈលខទូ រសព្ទ

កយបណ្តឹង ូ ចគនឈ ោះ៖

រ ◌�

កាលបរ ិឈចេ ទ៖

ទំពរ័ 3

Khmer

ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI
រដ្ឋ Washington

[name of governmental entity]

ៃីែិវធីិ បណ្ត ឹងតារចំណ្ងជ ើង VI
ជបើអ្នក្ជ ឿជាក្់ថាជេបាៃជរ ើសជអ្ើងអ្ន ក្ជោយសារតែពូ សាសៃ៍ ពណ្៌សរប
ុ រ ឬជដ្ើរក្ំជណ្ើែជាែិរបស់អ្នក្
ជនាេះអ្ន ក្មាៃសិទធិោក្់ពាក្យបណ្តឹងជានល វូ ការជៅកាៃ់ WSDOT ក្នុងរយៈជពល 180
នងៃចាប់ពីនងៃ តដ្លបាៃជចាទម្បកាៃ់។
រជបៀបោក្់ពាក្យបណ្តឹង
1.

បំជពញទ្
រមង់ តបបបទពាក្យបណ្តឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI េជោយជ្
េ ើយេម្
ប់សំណ្ួរ។

2.

សូ រជនញើវាេជៅ:
•
your local mailing address
ឬជនញើអ្ ីតរលេជៅ៖ your email address

•

ជៅជពលទទួ លបាៃទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងជៃេះ ជេៃឹងពិៃិែយពាក្យបណ្តឹងជៃេះជ ើង វ ិញ
ជដ្ើរបីធានាថាពាក្យបណ្តឹងជៃេះមាៃព័ែ៌មាៃជពញជលញ។
ជសចក្ត ី ូ ៃដ្ំណ្ឹងពីការបញ្ជាក្់ពីការទទួ លបាៃៃឹងម្ែូវនត ល់ ូ ៃក្នុងរយៈជពល 10 នងៃ ជធវ ើការ។
បនាាប់រក្បណ្តឹងជៃេះៃឹងម្ែូវបញ្ជៃ
ូ បៃត ជៅទីភានក្់ងារនត ល់រូលៃិធិស ព័ៃធតាររយៈម្ក្សួ ងដ្ឹក្ ញ្ជៃ
ូ រដ្ឋ Washington ការ ិយាល័យជដ្ើរបីឱកាសជសម ើភាព។
ទីភានក្់ងារនត ល់រូលៃិធិស ព័ៃធទទួ លខសម្ែូវចំជពាេះរាល់ជសចក្ត ីសជម្រចទក្់ទងៃឹងថាជែើពាក្យបណ្តឹងណារួ យេួ រតែម្ែូវ
បាៃទទួ លយក្ (ៃិងជសើបអ្ជងេ ែ) ម្ចាៃជចាល ឬបញ្ជៃ
ូ ជៅទីភានក្់ងាររួ យជនេងជទៀែ។
ជៅជពលតដ្លទីភានក្់ងារនត ល់រូលៃិធិស ព័ៃធសជម្រចចិែតថាជែើម្ែូវទទួ លយក្ ម្ចាៃជចាល ឬជនា រពាក្យបណ្តឹងជៃេះ
សាែប័ៃជៃេះៃឹង ូ ៃដ្ំណ្ឹងដ្ល់អ្នក្ោក្់ពាក្យបណ្តឹង ៃិងទីភានក្់ងារជនេងជទៀែ (តារកាលេួ រ) អ្ំពីសាែៃភាពនៃ
ពាក្យបណ្តឹងជៃេះ។

ៃីែិ វ ិធីទ ំងជៃេះរិៃបដ្ិជសធអ្ន ក្ៃូ វសិទធិក្នុងការោក្់ពាក្យបណ្តឹងជានល វូ ការជោយផ្ទាល់ជៅកាៃ់ទីភានក្់ងារនត ល់រូលៃិធិស
ព័ៃធ

ឬតសវ ងរក្ការម្បឹក្ាលក្ខ ណ្ៈឯក្ ៃទក្់ទងៃឹងពាក្យបណ្តឹងតដ្លជចាទម្បកាៃ់ពីបទជរ ើសជអ្ើងជនាេះជទ។

ចាប់ស ព័ៃធហារឃាែ់ការបំភិែបំភ័យ ឬការសងសឹក្ជលើអ្នក្ក្នុ ង រ ូបភាពណារួ យ។

ៃីែិ វ ិធីទ ំងជៃេះម្េបដ្ណ្ត ប់ជលើបណ្ត ឹងទ ំងអ្ស់ដ្ូចតដ្លមាៃតចងជម្ការចំណ្ងជ ើង VI នៃចាប់សត ីពីសិទធិស ី វ ិលឆ្នំ 1964
តដ្លបាៃជធវ ើ វ ិជសាៃធក្រម ៃិងចាប់សត ីពី
ឬស្
រ មភាព

ារសារសិ
ត ទធ ិ ៃស ីវ ិលឆ្
ន ំ 1987 តដ្លទក្់ទងេជៅៃឹងក្រម វ ិធី ជសវាក្រម

ា រ ួ យ តដ្
លេម្
ប់េម្
ងេជោយ WSDOT ឬ

city/county/entity

ពរ
ម្

ទ ំងអ្ន ក្ទទួ លបៃត អ្ន ក្នត ល់ជសវាទីម្បឹក្ា ៃិងអ្ន ក្ជ ៉ៅ ការរបស់ខល ួៃ។
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ទំពរ័ 4

