
ទំព័រ 1 

Khmer 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI 

 រដ្ឋ Washington 

ជបើអ្នក្ជ ឿជាក្់ថាជេបាៃបាៃជរ ើសជអ្ើងអ្នក្ជោយសារតែពូ សាសៃ៍ ពណ៌្សរបុ រ 

ឬជដ្ើរកំ្ជណ្ើែជាែិរបស់អ្នក្ (ររួទងំ ំនាញតននក្ភាសាអ្ង់ជេេសមាៃក្ំណ្ែ)់ ជោយក្រម វធីិ

ឬសក្រមភាពរបស់ទីភាន ងារ អ្នកាេចោ ពាក្យបណ្ត ឹងជានល ូវការបាៃ។ 

ជសចក្ត ី តណាន ៖ំ សូ របំជពញទម្ រង់ តបបបទខាងជមាេ រ ជ ើយជនញើវាេជៅ៖  Att: Complaints, 

ឬជនញើអ្ ីតរលេជៅ៖

ឈ ម្ ោះរបស់អ្នក៖ ទូរស័ព្ទ របស់អ្នក៖ 

ឈព្លឈេលាសមស្សបបំផុតឈ ើមបីទាក់ទងអ្នកអំ្ព្ីបណ្ត ឹងឈ ោះ៖ 

ឈ ៉ោ ង 7 ស្ព្ឹក – 10 ស្ព្ឹក  ឈ ៉ោ ង 10 ស្ព្ឹក - 1 ថ្ងៃស្តង់ 

  ឈ ៉ោ ង 1 ថ្ងៃស្តង់ - 4 រឈសៀល  ឈ ៉ោ ង 4 រឈសៀល - 7 យប ់  

អាសយដ្ឋា  អីុ្មមល របស់អ្នក៖ 

អាសយដ្ឋា  ឈផញើសំបុស្តរបស់អ្នក៖  (នល វូ/ម្បអ្ប់សំប ម្ែ រដ្ឋទីម្ក្ងុ ជលខកូ្ដ្ែំបៃ់) 

ការឈរ ើសឈអ្ើងឈដ្ឋយសារមត៖   

ពូ សាសៃ៍ ពណ្៌សរបុ រ ជដ្ើរក្ំជណ្ើែជាែិ (ររួមាៃ នំាញអ្ង់ជេេស
មាៃកំ្ណ្ែ់)

ថ្ងៃម លបា ឈោទស្បកា ់៖

ឈ ម្ ោះ អាសយដ្ឋា  ិងឈលខទូរស័ព្ទ របស់បុគ្គលម លស្តេូបា ឈោទស្បកា ថ់ាបា ឈរ ើសឈអ្ើងចំឈ ោះអ្នក។ 

ឈ ម្ ោះ  ទីស្កងុ  រ ា  ឈលខកូ តំប  ់  ឈលខទូរសព្ទ 

សម្រាប់តែទីភ្នា ក់ងារបម្របើម្រាស់ប ៉ុប ណ្ ោះ 
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ទំព័រ 2 

Khmer 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI 

 រដ្ឋ Washington 
សូមព្ យល់ព្ីអ្វ ើម លបា ឈកើតឈ ើង មូលឈេតុអ្វ ើអ្នកឈ ឿថាវាបា ឈកើតឈ ើង  ិងរឈបៀបម លឈគ្បា ឈរ ើសឈអ្ើងចំឈ ោះអ្នក។ 

បញ្ជា ក់អ្នកម លបា ចូលរមួ ក់ព្័ ធ។ 

ស្តេូស្បាក ថារាប់បញ្ច ូល ូេអារមមណ្៍របស់អ្នកចំឈ ោះម ុសសឈផសងឈទៀតម លឈគ្បា ស្បស្ព្ឹតតចំឈ ោះឈដ្ឋយខុសព្ីអ្នក។ 

ស្បសិ ឈបើអ្នក  ព្័ត៌  ឈផសងឈទៀតអំ្ព្ីអ្វ ើម លបា ឈកើតឈ ើង សូមភ្ជា ប់ឯកសារគសំ្ទជាមួយ ឹងទស្មង់ឈ ោះ។ 

សូរសរជសរបំជពញជៅជលើទំព័រទី 3 នៃទម្រង់ជៃេះ
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ទំព័រ 3 

Khmer 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI 

 រដ្ឋ Washington 

ព័ែ៍មាៃបតៃែរ 
ឈតើអ្នកកំព្ុងមសវ ងរក ំឈ ោះស្សាយផល េូចាប់អ្វ ើខលោះចំឈ ោះការឈោទស្បកា ់ព្ីបទឈរ ើសឈអ្ើង? សូមកត់ស គ ល់ថា 

 ំឈណ្ើរការឈ ោះ ឹងមិ   លទធផលកន ុងការទូទាត់សំណ្ងព្ិ ័យ ឬសំណ្ងេិរញ្ញ េតថ ុឈទ។ 

រាយឈ ម្ ោះបុគ្គលឈផសងឈទៀត មួយម លឈយើងគួ្រទាក់ទងសស្ ប់ព្័ត៌  បម ែមឈ ើមបីគសំ្ទបណ្ត ឹងរបស់អ្នក។ 

សូមបញ្ច ូលឈលខទូរស័ព្ទ  អាសយដ្ឋា  អាសយដ្ឋា  អីុ្មមលរបស់ពួ្កឈគ្។ល។ 

ឈ ម្ ោះ  ទីស្កងុ ា  ឈលខកូ តំប ់  អីុ្មមល  ឈលខទូរសព្ទ   

រាយឈ ម្ ោះទីភ្ជន ក់ងារឈផសងឈទៀត មួយម លអ្នកបា ដ្ឋក់ កយបណ្ត ឹង ូចគន ឈ ោះ៖ 

ឈ ម្ ោះ ា

េតែឈលខា៖ (ទរទរ): កាលបរឈិចេទ៖ 

រ ◌�

រ ◌�
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ទំព័រ 4 

Khmer 

ទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI 

 រដ្ឋ Washington 

 ៃីែិវ ិធីបណ្ត ឹងតារចំណ្ងជ ើង VI

ជបើអ្នក្ជ ឿជាក្់ថាជេបាៃជរ ើសជអ្ើងអ្នក្ជោយសារតែពូ សាសៃ៍ ពណ្៌សរបុ រ ឬជដ្ើរក្ំជណ្ើែជាែិរបស់អ្នក្ 

ជនាេះអ្នក្មាៃសិទធិោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងជានល វូការជៅកាៃ់ WSDOT ក្ន ុងរយៈជពល 180 

នងៃចាប់ពីនងៃតដ្លបាៃជចាទម្បកាៃ់។ 

រជបៀបោក្់ពាក្យបណ្ត ឹង 

1. បំជពញទរ្មង់ តបបបទពាក្យបណ្ត ឹងនៃចំណ្ងជ ើង VI េជោយជ្េ ើយេមប្់សំណួ្ រ។

2. សូ រជនញើវាេជៅ:

•

• ឬជនញើអ្ តីរលេជៅ៖ 

 ជៅជពលទទួលបាៃទម្រង់ពាក្យបណ្ត ឹងជៃេះ ជេៃឹងពិៃិែយពាក្យបណ្ត ឹងជៃេះជ ើងវញិ 

ជដ្ើរបីធានាថាពាក្យបណ្ត ឹងជៃេះមាៃព័ែ៌មាៃជពញជលញ។ 

ជសចក្ត ី ូៃដ្ំណ្ឹងពីការបញ្ជា ក្់ពីការទទួលបាៃៃឹងម្ែូវនតល់ ូៃក្ន ុងរយៈជពល 10 នងៃជធវ ើការ។ 

បនាា ប់រក្បណ្ត ឹងជៃេះៃឹងម្ែូវបញ្ជ ៃូបៃតជៅទីភាន ក្់ងារនតល់រូលៃិធិស ព័ៃធតាររយៈម្ក្សួងដ្ឹក្ ញ្ជ ៃូរដ្ឋ Washington -

ការយិាល័យជដ្ើរបីឱកាសជសម ើភាព។  

ទីភាន ក្់ងារនតល់រូលៃិធិស ព័ៃធទទួលខ សម្ែូវចំជពាេះរាល់ជសចក្ត ីសជម្រចទក្់ទងៃឹងថាជែើពាក្យបណ្ត ឹងណារួយេួរតែម្ែូវ

បាៃទទួលយក្ (ៃិងជស ើបអ្ជងេែ) ម្ចាៃជចាល ឬបញ្ជ ៃូជៅទីភាន ក្់ងាររួយជនេងជទៀែ។ 

ជៅជពលតដ្លទីភាន ក្់ងារនតល់រូលៃិធិស ព័ៃធសជម្រចចិែតថាជែើម្ែូវទទួលយក្ ម្ចាៃជចាល ឬជនារពាក្យបណ្ត ឹងជៃេះ 

សាែ ប័ៃជៃេះៃឹង ូៃដ្ំណ្ឹងដ្ល់អ្នក្ោក្់ពាក្យបណ្ត ឹង ៃិងទីភាន ក្់ងារជនេងជទៀែ (តារកាលេួរ) អ្ំពីសាែ ៃភាពនៃ

ពាក្យបណ្ត ឹងជៃេះ។ 

ៃីែិវធិីទងំជៃេះរិៃបដ្ិជសធអ្នក្ៃូវសិទធិក្ន ុងការោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងជានល វូការជោយផ្ទា ល់ជៅកាៃ់ទីភាន ក្់ងារនតល់រូលៃិធិស

 ព័ៃធ  ឬតសវងរក្ការម្បឹក្ាលក្ខណ្ៈឯក្ ៃទក្់ទងៃឹងពាក្យបណ្ត ឹងតដ្លជចាទម្បកាៃ់ពីបទជរ ើសជអ្ើងជនាេះជទ។ 

ចាប់ស ព័ៃធហារឃាែ់ការបំភិែបំភ័យ ឬការសងសកឹ្ជលើអ្នក្ក្ន ុងរបូភាពណារួយ។ 

ៃីែិវ ិធីទងំជៃេះម្េបដ្ណ្ត ប់ជលើបណ្ត ឹងទងំអ្ស់ដូ្ចតដ្លមាៃតចងជម្ការចំណ្ងជ ើង VI នៃចាបស់ត ីពីសិទធិស ីវ ិលឆ្ន ំ 1964

តដ្លបាៃជធវ ើ វ ិជសាៃធក្រម ៃិងចាប់សត ីពី ារសាត រសិទធ ិៃស ីវ ិលឆ្ន ំ 1987 តដ្លទក់្ទងេជៅៃឹងក្រម វ ិធី ជសវាក្រម

ឬសរ្ មភាព ារួយតដ្លេមប្់េមង្េជោយ WSDOT ឬ                                                                                   ម្ពរ

ទងំអ្នក្ទទួលបៃត អ្នក្នតល់ជសវាទីម្បឹក្ា ៃិងអ្នក្ជ ៉ៅ ការរបស់ខល ៃួ។
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