
កម្ម វធិសីិទ្ធិពលរដ្ឋនៅឯ L&I 

ការល ើកកម្ពស់ សិទ្ធ ិទ្ទួ្ បាន សម្ធម៌្ និងការលោរពសម្រាប់អតិថិជនរបស់ L&I (ពលកម្ម និងឧសាហម្ម) 
ទាំងអស ់

កម្ម វធិីសិទ្ធិពលរដ្ឋខិតខំនដ្ើម្បីធានាឱ្យបាននូវការនោរពរបស់ L&I ស្សបនៅតាម្ច្បាប់ 
និងបទ្បបញ្ញតត ិនានារបស់សហព័នធ  និងរដ្ឋដដ្លទាក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋ  និងការនរ ើសន ើងស្បឆំងនឹង ដ ើមកាំដ ើត 
ពជូសាសន៍ ព ៌សមបរុ ភាសា ដេទ ដេនឌរ័ សាសនា អាេ ុពកិារភាព និង វ ណៈ ដ លបានការពារដសេងៗដទៀត។ 

តាម្រយៈការនស ើប នងេត ការនធវ ើ នតរាគម្ន៍ និងការ ប់រំនោយម្ិនលនម្អៀង 

នយើងនលើកកម្ពស់សតង់ោរខពស់បំផ តននសម្ធម្៌ និងស ច្បរតិភាព នៅកន ុងនសវា ដដ្លផតល់នោយ L&I 
និង នកផតល់នសវា ដដ្លនគបានបង់នលៃឲ្យ។ 

L&I (ពលកម្ម  និងឧស្សាហកម្ម ) មិ្នមាន ទំនាក់ទំនងជាមួ្យនឹង ServiceInmmigration and Naturalization  
(សស្សវាកម្មអសនាោ ប្រសេស្សន៍និងស្សញ្ជា តិ) សទ។ សយើងម្ិនទទួលយកសស្សវាកម្មសប្រើប្ាស្ស់ភាសាសទ 

ស ោះរីជាសស្សវាកម្មសនាោះប្តូេានផ្ោល់ជូនសោយឥតគិតថ្លៃពីអាជាា ធរអនុេតោច្បារ់អសនាោ ប្រសេស្សន៍ស្សហព័នធក៏សោយ។  
សយើងនឹងម្ិនរាយការណ៍ព័ត៌មាន ក់ទងនឹងអសនាោ ប្រសេស្សន៍ររស្ស់អតិលិជនណាមួ្យជូនសៅដល់រោា ភិាលស្សហព័នធ  
ឬអាជាា ធររ ូលីស្សកន ុងតំរន់សនាោះស ើយ។ 
សយើងមានរំណងសធវ ើយ ងណាសដើម្បីធានាឲ្យអតិលិជនររស់្សសយើង ងំអស់្សទទួលានសិ្សទធិសដើម្បីចូ្បលរមួ្រាល់កម្ម េធិីនិង
សស្សវាររស្ស់សយើង ងំអស្ស់។ 

ដាក់ពាកយបណ្ត ឹងអំពីការលរ ើសលអើងសិទ្ធ ិព រដ្ឋ  

ស្បសិននបើ នកន ឿថា ប គគលិករបស់ L&I ឬ នកផតល់នសវាដដ្លបានបង់ស្បាក់នោយ L&I (នវ ជបណ្ឌ ិត 
 នកពិនស្ោោះនោបល់វជិ្ជជ  ីវៈ ឬ នកបកដស្បភាសា) បាននរ ើសន ើងច្បំន ោះ នក 
សូម្ នកោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងតាម្វធិីណាមួ្យនៅកន ុងច្បំនណាម្វធិីដូ្ច្បខាងនស្កាម្៖ 

• បំនពញ ទ្ស្ម្ង់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងសិទ្ធិពលរដ្ឋ  (F270-001-000) 
នហើយនផញើវានៅកាន់អាសយោឋ ន ដដ្លមានោក់នៅខាងនលើទ្ស្ម្ង់ននោះ 

ឬនផញើ  ីដម្លនៅកាន់CivilRights@Lni.wa.gov។ 

• សូម្ទូ្រស័ពទម្កកាន់ពួកនយើងតាម្រយៈ 1-855-682-0778 ឬ  ីដម្លម្កកាន់ពួកនយើងតាម្រយៈ 
CivilRights@Lni.wa.gov។ 

• សូម្ម្កកាន់ L&I office (ការោិល័យ L&I ដដ្លនៅ ិតនោក នកបំផ ត) (ជ្ជភាសា ង់នគៃសប  នណាណ ោះ)។ 

នយើងទ្ទួ្លយក កយបណ្ត ឹងរបស់ភាគីទ្ីបី និងការដណ្នំាបញ្ជ នូបនត។ 

សំណួ្រអំពីកម្ម វធីិសិទ្ធ ិព រដ្ឋ និងបណ្ត ឹងអំពីការលរ ើសលអើង 

លតើនរណាអាចដាក់ពាកយបណ្ត ឹងអំពីការលរ ើសលអើងបានខ្លះ? 

• នយើងទ្ទួ្លយក កយបណ្ត ឹងរបស់ នក ដដ្លោក់នោយ នកដដ្លនធវ ើអា ីវកម្ម  ឬទ្ទួ្លបាននសវា ំពី L&I 
ឧទាហរណ្៍៖ 

o កូនជ្ជង 

o  នកន  ការ 

o និនោ ិក 

https://lni.wa.gov/forms-publications/search?query=F270-001
mailto:CivilRights@Lni.wa.gov
mailto:CivilRights@Lni.wa.gov
https://lni.wa.gov/agency/contact/#office-locations


o និនោ ក 

o មាា ស់ផទោះ 

o ប គគលិកដដ្លនស្ោោះថាន ក់ 

o  ណិ្ ជករ 

នយើងទ្ទួ្លយក កយបណ្ត ឹងរបស់ភាគីទ្ីបី និងការដណ្នំាបញ្ជ នូបនតផងដដ្រ។ 

នតើនៅនពលណាខៃោះ ដដ្លខុ្ំគួរពិចារណាោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើង? 

•  នកគួរពិចារណាោក់ កយបណ្ត ឹង ស្បសិននបើ៖ 

o  នកបាននសន ើស ំ - ប  ដនត នកន ឿថា  នកមិ្នបាន ទ្ទួ្ល — នសវាជ្ជភាសា ដដ្ល នកនពញច្បិតត  

(រមួ្ទាងំនសវាភាសាសញ្ញញ ) ពីប គគលិករបស់ L&I ឬ នកផតល់នសវា ដដ្លបានបង់ស្បាក់របស់ L&I  
 
និង/ឬ  

o  នកន ឿថា ប គគលិករបស់ L&I ឬ នកផតល់នសវា ដដ្លបានបង់ស្បាក់របស់ L&I បានដ្ក នកនច្បញ 
បានបដ្ិនសធសិទ្ធិចូ្បលនស្បើ ឬស្បស្ពឹតតោក់ នក នោយខ សនគ 
នោយសារដតស្បភពនដ្ើម្របស់ នក ពូ សាសន៍ ពណ្៌សម្បុ រ ភាសា នភទ្ នយនឌ័រ សាសនា អាយ  ពិការភាព 
ឬវណ្ណ ៈ ដដ្លបានការ រនផេងនទ្ៀត។ 

នតើខុ្ំអាច្បោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងច្បំន ោះនរណាខៃោះបាន? 

 កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងអាច្បនឹងស្តូវបានបត ឹងស្បឆំងនឹងប គគលិករបស់ L&I ឬ នកផតល់នសវា ដដ្លបានបង់ស្បាក់របស់ L&I 
(ឧទាហរណ៍្ដូ្ច្បជ្ជ  នកផតល់នសវាខាងនវ ជសាស្រសត   នកបកដស្ប ស្គូនពទ្យ ំនាញ)។ 

នតើ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បនភទ្ណាខៃោះ ដដ្លស្តូវបានទ្ទួ្លយល់ស្ពម្នោយ L&I? 

•  កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើង និង / ឬការបដ្ិនសធននការទ្ទួ្លបានស្បកបនោយ តថន័យ 
នោយដផអកនៅនលើ៖ 

o នដ្ើម្កំនណ្ើត 

o ពូ សាសន៍ 

o ពណ្៌សម្បុ រ 

o ភាសា 

o នភទ្ 

o នយនឌ័រ 

o សាសនា 

o អាយ  

o ពិការភាព 

o វណ្ណ ៈដដ្លស្តូវបានការ រនផេងនទ្ៀត 

នតើ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បនភទ្ណាខៃោះ ដដ្លម្ិនស្តូវបានទ្ទួ្លយល់ស្ពម្នោយ L&I? 

• បណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បឆំងនឹងនិនោ ក។ 



សូម្ទាក់ទ្ង Human Rights Commission (គណ្ៈកម្មការសិទ្ធិម្ន សេ  )
នដ្ើម្បីោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បឆំងនឹងនិនោ ករបស់ នក។ 

នតើលកខនត ិកៈននការកំណ្ត់ នដ្ើម្បីោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងមាន វ ីខៃ ោះ? 

•  នកមាននពលរហូតដ្ល់នៅ 180 នលៃ គិតចាប់ពីនលៃដដ្លបានបដ្ិនសធច្បំន ោះការផតល់នសវា និង/ឬចាប់ពីនលៃ 
ដដ្លការនរ ើសន ើងបាននកើតន ើង នដ្ើម្បីោក់ កយបណ្ត ឹង។ 

ស្បសិននបើនយើងម្ិនមានសិទ្ធិ ំណាច្ប កន ុងការនស ើប នងេតបណ្ត ឹងរបស់ នកនទ្ននាោះ 
នយើងអាច្បនឹងបញ្ជ នូ នកនៅកាន់ទ្ីភាន ក់ងារដដ្លសម្ស្សប។ 

នតើមាន វ ីនកើតន ើងកន ុងកំ ុងនពលននការនស ើប នងេតនូវបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើង? នតើស្តូវច្បំណាយនពលប  នាម ន? 

• នយើងយល់ថា វាទាម្ទារឲ្យមានភាពកាៃ ហាននស្ច្បើនកន ុងការោក់ កយបណ្ត ឹង។ កម្ម វធិីសិទ្ធិពលរដ្ឋ  

គឺមានភាពឯករា យម្ិនជ្ជប់ទាក់ទ្ងនឹងកម្ម វធិីដ្នទ្នទ្ៀត នៅ L&I 
នហើយកម្ម វធិីននោះនឹងនធវ ើការនស ើប នងេតោ ងហមត់ច្បត់ និងម្ិនលនម្អៀងន ើយ។ 

 នកនស ើប នងេត ដដ្លបានចាត់តាំងឱ្យ នក នឹងនសន ើស ំ ួប នកនោយផ្ទទ ល់ ឬតាម្ទូ្រស័ពទ  
នដ្ើម្បីស្បមូ្លព័ត៌មាន ំពីស្ពឹតត ិការណ៍្ដដ្លបាននកើតន ើង។ 

ការនស ើប នងេតជ្ជធម្មតាច្បំណាយនពលរហូតដ្ល់នៅ 90 នលៃ នដ្ើម្បីបញ្ាប់ 
ប  ដនតករណ្ីខៃ ោះអាច្បច្បំណាយនពលយូរជ្ជងននោះ នដ្ើម្បីនោោះស្សាយ។ 

ស្បសិននបើខុ្ំច្បង់ោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើង នតើនគតស្ម្ូវឲ្យខុ្ំបំនពញទ្ស្ម្ង់ដបបបទ្ដដ្រនទ្ ? 

•  ត់នទ្ ការបំនពញទ្ស្ម្ង់ដបបបទ្ គឺជ្ជ នស្ម្ើស។ 
បណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងអាច្បនឹងស្តូវោក់លដាយផ្ទា  ់នៅកាន់កម្ម វធិីសិទ្ធិពលរដ្ឋតាម្ទូ្រស័ពទ  តាម្  ីដម្ល 
ឬនោយផ្ទទ ល់។ 

នតើមាន នស្ម្ើសនផេងនទ្ៀតនទ្ សស្មាប់ការោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើង? 

o U.S. Department of Justice (ស្កសួងយ តត ិធម្៌សហរដ្ឋអានម្រកិ)  (1-800-514-0301) 
o U.S. Department of Labor (ស្កសួងការងារសហរដ្ឋអានម្រកិ)  (202-693-6500) 

o Washington State Office of the Attorney General )ការោិល័យ គគ រដ្ឋអាជ្ជញ ននរដ្ឋវា៉ា ស ីននតាន)  

(1-800-551-4636) 

o Washington State Human Rights Commission )គណ្ៈកម្មការសិទ្ធិម្ន សេរដ្ឋវា៉ា ស ីននតាន)  

(1-800-233-3247) 

 នកអាច្បោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងជ្ជមួ្យស្កមុ្ទាងំននោះបាន ម្ ននពល កន ុង ំ ុងនពល 

ឬនស្កាយនពលការនស ើប នងេតរបស់ L&I ។ 

https://www.hum.wa.gov/
https://www.hum.wa.gov/
http://www.justice.gov/
http://www.justice.gov/
http://www.dol.gov/
http://www.dol.gov/
http://www.dol.gov/
http://www.atg.wa.gov/
http://www.atg.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/


នតើខុ្ំអាច្បោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បឆំងនឹងនិនោ ករបស់ខុ្ំ ឬស្កមុ្នផេងនទ្ៀត ដដ្លម្ិនទាក់ទ្ងនឹង 

L&I នៅកាន់ នកណា? 

•  នកអាច្បោក់ កយបណ្ត ឹង ំពីការនរ ើសន ើងស្បឆំងនឹងនិនោ ករបស់ នក ឬស្កមុ្នផេងនទ្ៀតនៅកាន់៖ 

o Human Rights Commission )គណ្ៈកម្មការសិទ្ធិម្ន សេ( 

o Equal Employment Opportunity Commission )គណ្ៈកម្មការឱ្កាសការងារនសម ើភាពោន ( 

ត ើ L&I តោរពតាម្លកខខណ្ឌ  ម្មូ្វនន Keep Washington Working Act (ច្បាប់រកាការងារតៅរដ្ឋវ៉ា ស ិនតតាន) 
យ៉ា ងដូ្ច្បតម្េច្ប? 

L&I ម្ិនច្បុោះកិច្បចស្សនាជាមួ្យ ឬទទួលយកសស្សវាកម្មសប្រើប្ាស្ស់ភាសាសទ 
ស ោះរីជាសស្សវាកម្មសនាោះប្តូេានផ្ោល់ជូនសោយឥតគិតថ្លៃពីអាជាា ធរអនុេតោច្បារ់អសនាោ ប្រសេស្សន៍ស្សហព័នធក៏
សោយ។  

អាជាា ធរអនុេតោច្បារ់អសនាោ ប្រសេស្សន៍ស្សហព័នធ  មានន័យថាជាម្ន្តនោ ី និសយជិត 
ឬរុគគលណាមាា ក់ដដលទទួលប្ាក់ដែ ឬរំសពញម្ុែងារជាភាា ក់ងារថ្ន Department of Homeland Security 

ស្សហរដាអាសម្រកិ មានជាអាទិ៍ ភ្នា ក់ងារថ្នា ក់ក្រោមរបស់ខ្ល នួ (ឧទាហរណ ៍Immigration & Customs 
Enforcement  និង Customs & Border Protection 
និងអងគភាពនាសពលរច្បច ុរបនាឬអនាគតដដលប្តូេានប្គរ់ប្គងសោយសាា រ័នអនុេតោច្បារ់អសនាោ ប្រសេស្សន៍។ 

នតើខុ្ំអាច្បដសវងរកព័ត៌មានបដនថម្ ំពីកម្ម វធិីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ L&I នៅឯណា? 

សូម្ពិនិតយនម្ើលខិតតប័ណ្ណ ព័ត៌មានរបស់នយើង Civil Rights Program at L&I )កម្ម វធិីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ 

L&I( (F270-006-000)។ 

សូម្ទាក់ទ្ងកម្ម វធីិសិទ្ធ ិព រដ្ឋ 

•   ីដម្ល៖ CivilRights@Lni.wa.gov 

• ទូ្រស័ពទនោយគិតនលៃ៖ 1-855-682-0778 

https://www.hum.wa.gov/
https://www.eeoc.gov/
https://lni.wa.gov/forms-publications/search?query=f270-006
https://lni.wa.gov/forms-publications/search?query=f270-006
https://lni.wa.gov/forms-publications/search?query=f270-006
https://lni.wa.gov/forms-publications/search?query=f270-006
mailto:CivilRights@Lni.wa.gov
tel:1-855-682-0778

