្របធានបទទូេ�៖ េសវកម�រដ�បាល
្របធានបទ៖ េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា蕜
ទំនក់ទំនង៖ េសវវ�បសាយ និងការ្របា្រស័យទាក់ទង
I.

េគាលនេយបាយ #៖ 2.07
េចញផ្សោយ៖ ៃថ�ទី 11 ែខកក�ដ ឆា�ំ 2016 (ជំនួសេលើេគាលនេយបាយ ចុះៃថ�ទី 12
ែខតុលា ឆា�ំ 2015)

សូមេមើល៖ ឯកសារេយង និងធនធាន

អំណះអំណងេគាលនេយបាយ
េគាលនេយបាយរបស់្រកសួងការងរ និងឧស្សោហកម� (Department of Labor & Industries, L&I)នឹង្រត�វផ�ល់ជំនញភាសាꞌអង់េគ�សមានក្រមិត ដល់អតិថិជន របស់
(Limited English proficient, LEP) តាមេពលេវលា និងការចូលេ្របើ្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះកម�វ�ធី និងសកម�ភាពននរបស់ភា�ក់ងរទាំងអស់។ បុគ�លិករបស់ L&I

ទាំងអស់្រត�វផ�ល់េសវជំនួយែផ�កភាសាេដយឥគិតៃថ� ដល់ អតិថិជនរបស់ LEP ែដលពួកេគបានជួប្របទះ ឬេ�េពលណ ែដល អតិថិជនរបស់ LEP េស�ើសុំេសវជំនួយែផ�កភាសា។ L&I
នឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់សាធារណៈ ែដលេសវជំនួយែផ�កភាសាឣចរកបានេដយឥគិតៃថ� ចំេពាះ អតិថិជនរបស់ LEP េហើយភា�ក់ងរនឹងផ�ល់េសវទាំងេនះដល់ពួកេគ។

II. េគាលបំណង និងអំណច
េគាលនេយបាយេនះែណនំបុគ�លិក L&I ទាំងអស់ឱ្យផ�ល់ ឱ្យ អតិថិជនរបស់ LEP ជមួយនឹងការចូលទទួលេសវ្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះកម�វ�ធី និងេសវរបស់ភា�ក់ងរ។ បុគ�លិករបស់L&I
្រត�វធានថអតិថិជនទាំងអស់ឣចចូលេ្របើេសវរបស់ភា�ក់ងរ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព េដើម្បីយល់អំពីសិទ�ិ និងទំនួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគតាមភាសាែដលពួកេគយល់។ េគាលនេយបាយេនះបេង�ើត
និងរក្សោបទដ�នស្រមាប់កម�វ�ធី និងេសវែដលផ�ល់េដយ L&I និងអ�កេ�៉ ការែដលត្រម�វឱ្យអនុេលាមតាមបទដ�នរបស់ L&I ។
េគាលបំណងៃនេគាលនេយបាយេនះគឺេដើម្បីបេង�ើតេគាលការែណនំ្របកបេដយ្របសិទិ�ភាព ្រសបតាម ចំណងេជើងទី4 ៃនច្បោប់ស�ីពីជនសុីវ�លឆា�ំ 1964 (Title VI) និងែផ�កទី 188
ៃនច្បោប់វ�និេយគកមា�ំងពលកម�ឆា�ំ 1998 (Workforce Investment Act of 1998, WIA) និងការអនុវត�ន៍បទប�� តរបស់ពួកេគ
ស្រមាប់បុគ�លិកភា�ក់ងរឱ្យេធ�ើតាមេ�េពលផ�ល់េសវ ឬេធ�ើអន�រកម� បុគ�លែដលមានជំនញភាសាអង់េគ�សមានក្រមិត។ L&I ជអ�កទទួលៃនជំនួយហិរ��វត��របស់សហព័ន�
គឺ្រត�វបានទាមទារឱ្យចាត់វ�ធានការ្របកបេដយេហតុផលេដើម្បីធានឱ្យបាននូវការចូលេ្រប្រើ បាស់្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះកម�វ�ធី និងសកម�ភាពរបស់ខ�នេដយ អតិថិជន របស់ LEP ។
ខណៈការចូលទទួលេសវ្របកបេដយអត�ន័យែតងែត្រត�វបានេគទាមទារឱ្យមាន ក្រមិតៃនេសវជំនួយែផ�កភាសាែដល L&I
្រត�វផ�ល់គឺការសាកសួរពាក់ព័ន�នឹងព័ត៌មានជក់លាក់ែដលថ�ឹងែថ�ងភាពេផ្សងគា�ៃនកតា�នន មានដូចជ៖
1. ចំនួន ឬសមាមា្រតៃន អតិថិជន របស់ LEP ែដលមានអំណចេដើម្បីបំេពញការងរ ឬទំនងជ្រត�វបានជួប្របទះេដយកម�វ�ធី ឬែផ�កនីមួយៗ។
2. ភាពញឹកញប់ែដលអតិថិជនរបស់ LEP ទាក់ទងជមួយកម�វ�ធី និងែផ�កនីមួយៗ។
3. លក�ណៈ និងសារៈសំខាន់របស់កម�វ�ធី សកម�ភាព ឬេសវែដលផ�ល់ឱ្យេដយកម�វ�ធីចំេពាះជីវ�តរបស់្របជជន និង
4. ធនធានែដលឣចរកបានចំេពាះកម�វ�ធី និងការចំណយ។

ស្រមាប់ជំនួយក��ងការបេ្រមើជូនអតិថិជនពិការ មានដូចជ៖ អតិថជិ នែដលមានប�� ែភ�ក ឬ្រតេចៀក។ សូមចូលេ�កាន់េគាលនេយបាយរដ�បាល 3.11 ។

III. និយមន័យ និងពាក្យបេច�កេទសស្រមាប់េសវែដលពាក់ពន័ �នងឹ ការចូលេ្រប្រើ បាស់ភាសា
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1. អ�កបកែ្របែដលបានអនុ��ត៖ បុគ�លិករបស់ L&I ែដលបេ្រមើការងរក��ងតំែណងែដលេ្របើពីរភាសា쎬ែដលេគចាត់តាំង

គឺទទួលខុស្រត�វេលើការបកែ្របឯកសា환រក��ងភាសា환ែដលបានបង�ញេ�ក��ងការបរ�យយមុខដំែណងរបស់គាត់។
2. អ�កបកែ្របផ�ល់មាត់មានវ���បនប្រត៖ បុគ�លមួយរូបែដល្រត�វបានជួលេដយអ�កលក់េហើយែដលបានបំេពញតាមការត្រម�វក��ងការផ�ល់េសវបកែ្របេដយ Department of
Enterprise Services និងកាលវ�ភាគតៃម� និងេគាលនេយបាយបង់ៃថ� (MARFS) េបាះពុម�េដយការវ�ភាគេសវសុខភាពក��ងេសវធានរ�ប់រង។

អ�កបកែ្របផ�ល់មាត់ែដលមានការប�� ក់្រត�វែតជអ�កផ�លេ់ សវរបស់ L&I ផង និងជួលេដយេសវបកែ្របែដលចុះកិច�សន្យោេដយ L&I ផង។
3. អ�កបកែ្របសំេណរែដលមានវ���បនប្រត៖ បុគ�លមួយរូបែដល្រត�វបានជួលេដយអ�កលក់េហើយែដលបានបំេពញតាមការត្រម�វក��ងការផ�ល់េសវបកែ្របេដយ Department of
Enterprise Services និងកាលវ�ភាគតៃម� និងេគាលនេយបាយបង់ៃថ� (MARFS) េបាះពុម�េដយការវ�ភាគេសវសុខភាពក��ងេសវធានរ�ប់រងេ� L&I។

អ�កបកែ្របសំេណរទាំងេនះឣចេចញវ�ក�យប័្រតស្រមាប់េសវែដលបានបកែ្របជូន L&Iស្រមាប់ភាសា鋌ែដលពួកេគមានការប�� ក់ឲ្យបកែ្របែតប៉ុេណ�ះ។
� ន្យោ៖ បុគ�ល ភា�ក់ងរ ឬអង�ភាពឣជីវកម� ែដលចុះកិច�សន្យោជមួយ L&I
4. អ�កផ�លេ់ សវ ឬអ�កលក់ែដលមា혀នកិចស
េដើម្បីផ�ល់្របេភទេសវែដលេគេស�ើសុំេដើម្បីបេ្រមើជូនអតិថិជនក��ងភាសា똰ែដលពួកេគចង់បាន។ ក��ងករណីមួយចំនួន
េសវទាំងេនះឣចផ�ល់ជូនបានតាមរយៈអ�កលក់ែដលចុះកិច�សន្យោតាមរយៈកិច�សន្យោទូទាំង្របេទសជមួយ Department of Enterprise Services
ឬអ�កផ�ល់េសវរបស់ L&I។
5. សមត�ភាពែផ�កវប្បធម៌៖ បណ�� ំឥរ�យបថ លក�ណៈពិេសស និងេគាលនេយបាយែដលជួយឱ្យភា�ក់ងរ (ឬបុគ�លl) បំេពញមុខងរ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព និង្រតឹម្រត�វេ�ក��ងអន�រកម�

និងបរ�យកាសវប្បធម៌េផ្សងគា�។ ការបេង�ើតសមា�រែដលមានសមត�ភាពែបបវប្បធម៌ទាមទារឱ្យមានការេគារពចំេពាះភាពខុសគា�ែបបបុគ�ល និងវប្បធម៌ និងការេ្របើ្របាស់ភាសា똰សមរម្យ សា贀រ
និងរូបភាពែដលសម្រសបតាមសហគមន៍ជក់លាក់។
6. ភាសាឣទិភាពរបស់អតិថជិ ន៖ ភាសា陸ែដលអតិថិជនកំណត់ថជភាសា陸ែដលពួកេគចង់ទំនក់ទំនងជការនិយយ និងជសំេណរជមួយនឹង L&I។

� កិ ែដលេ្របើពរី ភាសា郜ែដលបានចាត់តាំង៖ L&I បុគ�លិកេ�ក��ងតំែណងែដលមានការងរចាត់តាំង កា靄រទទួលខុស្រត�វមា靄នដូចជ៖ សមត�ភាពេ្របើ្របាស់ភាសាސអង់េគ�សក��ងការសរេសរ
7. បុគល
និងនិយយ និងសមត�ភា靄ពក��ងកា靄រនិយយ ឬសរេសរភាសា遠បរេទសមួយ ឬេ្រចើនជងមួយ ទទួលបាន្របាក់ឧបត�ម�ស្រមាប់អ�កនិយយពីរភាសាސ
និងបានបំេពញតាមលក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់សមត�ភាពេ្របើពីរភាសា醜 ឬេ្រចើន តាមការបេង�ើតេឡើងេដយការ�យល័យធនធានមនុស្ស (OHR)។
8. ការបកែ្របផ�ល់មាត់៖ សា醜�ប់សា醜រជភាសា醜មួយ េហើយបកែ្របេដយផ�ល់មាត់េ�ភាសា酘មួយេផ្សងេទៀតក��ងលក�ណែដលរក្សោេគាលបំណង និងអត�ន័យរបស់សា蹜រេដើម។
9. េសវចូលេ្រប្រើ បាស់ភាសា除៖ វ�សាលភាពេពញេលញៃនេសវផ�ល់មាត់ និងសរេសរែដលឣចរកបា除នេដើម្បីផ�ល់កា醈រចូលេ្របើ្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះ L&I កម�វ�ធី និងេសវស្រមាប់

អតិថិជនរបស់ LEP មានដូចជ៖ េសវបកែ្របជួបផ�ល់ េសវបកែ្របតាមទូរសព� និងវ�េដអូ ការបកែ្របឯកសារសរេសរ និងេសវផ�ល់ឱ្យេដយបុគ�លិកែដលេ្របើពីរភាសាែដលេគចាត់តាំង។
ិ ែផ�កចូលេ្រប្រើ បាស់ភាសា៖ គណៈកមា�ធិការ របស់ L&I មានតំណងមកពី្រគប់ែផ�កទាំងអស់ែដលស្រមបស្រម�ល
10. គណៈកមា�ធិការត្រមង់ទស
និង្រត�តពិនិត្យការអនុវត�ន៍េគាលនេយបាយេសវចូលេ្រប្រើ បាស់ភាសា酘 និងផ�ល់ជគំនិត និងការ្របឹក្សោេផ្សងៗែដលដំេណើរការពាក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពចូលេ្របើ្របាស់ភាសា똰តាមការចង់បាន។
11. សមត�ភាពភាសាអង់េគ�សមានក្រមតិ (LEP)៖ អតិថិជនែដលមិនេ្របើភា鏄សា鏄អង់េគ�ងជភា鏄សា鏄ចម្បងរបស់ពួកេគ និងែដលមានសមត�ភាពមានក្រមិតក��ងការឣន និយយ សរេសរ

ឬយល់ភាសាﶰអង់េគ�ស និងត្រម�វឱ្យមា␐នជំនួយែផ�កភា␐សា똰ពា細ក់ព័ន�នឹង្របេភទជក់លា細ក់ៃនេសវ អត�្របេយជន៍ ឬការជួប្របទះរបស់ L&I ។
12. ការបកែ្របតាមេមើលេឃើញ៖ ការបកែ្របផ�ល់មាត់ៃនអត�បទសរេសរពីភាសារមួយេ�ជភាសាមួយេផ្សងេទៀត ធម�តាគឺេធ�ើេឡើងភា�មៗ។
13. ភាសា똰េដើម៖ ភាសាﶰរបស់អក� និយយ ឬអ�កនិពន�ែដលេធ�ើការបកែ្រប ឬបកែ្របផ�ល់មាត់។ ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបើឯកសាȘរជភា霸សាȘអង់េគ�ស្រត�វបកែ្របេ�ជភា霸សាȘរុស្ស�ី

ភាសាҴេដើមគឺភាសាҴអង់េគ�ង។
14. ទស្សនិកជនជេគាលេ�៖ ទស្សនិកជនែដលេគបកែ្របឯកសាŘរឱ្យេ្របើ្របាស់។ ពា⑈ក្យ និងេគាលគំនិតមួយចំនួនគឺពិបាកបកែ្របតាមលក�ណៈ្របកបេដយអត�ន័យ

េដយសាŘរែតភាសាŘេផ្សងគា�ៃនភាសាŘ និងវប្បធម៌។ េ�ក��ងករណីេនះ វឣចកាន់ែត្របេសើេបើេគែកត្រម�វ និងបែន�មបន�យៃនឯកសារជភាសាអង់េគ�ស
េដើម្បីធានថសា逜រែដលេគចង់បាននឹងឣចឱ្យអតិថិជនែដលមិននិយយភាសាអង់េគ�សឣចយល់បាន។
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15. ភាសា㎈ជេគាលេ�៖ េនះគឺជភាសាែដលេកើតេចញពីការបកែ្រប ឬបកែ្របផ�ល់មាត់។ ភាសារបស់អ�កសា� ប់ ឬអ�កឣន។ ឧទាហរណ៍

្របសិនេបើឯកសាઈរជភាសាઈអង់េគ�ស្រត�វបកែ្របេ�ជភាសាઈរុស្ស�ី ភាសា襠ជេគាលេ�គឺភាសា襠រុស្ស�ី។
16. ការបកែ្របសំេណរ៖ ការែកែ្របការទំនក់ទំនងជលាយលក�ណ៍អក្សរពីភាសាមួយ (ភាសាេដើម) េ�ជភាសាមួយេទៀត (ភាសាជេគាលេ�) ក��ងទ្រមង់ជលាយលក�ណ៍អក្សរ។

ការបកែ្របដ៏សុ្រកិតគឺជការបកែ្របែដលពាំនំេគាលបំណង និងអត�ន័យសំខាន់របស់អត�បទេដើម។
17. ឯកសា똰រសំខាន់ ឯកសា짐រែដលសំខាន់ណស់ចំេពាះអតិថិជនស្រមាប់ការចូលេ្របើេសវរបស់ L&I និងសកម�ភាព ឬត្រម�វេដយច្បោប់។ ថេតើេគចាត់ទុកឯកសា嶤រេនះសំខាន់ ឬអត់
43

43

ឣចឣ្រស័យេលើសា똰រសំខាន់ៃនកម�វ�ធី ព័ត៌មាន ការជួប្របទះ ឬេសវែដលជប់ពាក់ព័ន� និងផលវ�បាកចំេពាះ អតិថិជនរបស់ LEP
្របសិនេបើព័ត៌មា짐នេ�ក��ងសំណួរមិន្រត�វបាऄនផ�ល់ឱ្យយ៉ង្រតឹម្រត�វ ឬទាន់េពលេវលា។

IV. េគាលនេយបាយ
A.

ការផ�លេ់ សវចូលេ្របើ្របាស់ភាសាដល់អតិថិជនែដលមានសមត�ភាពភាសាអង់េគ�ងមានក្រមិត
បុគ�លិក របស់ L&I នឹងផ�ល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ LEP នូវការចូលេ្របើ្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះកម�វ�ធី L&I
និងេសវតាមការផ�ល់ឱ្យេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសាេដយឥតគិតៃថ�តាមរយៈវ�ធីសា�ស�មួយ ឬេ្រចើនដូចខាងេ្រកាម៖
1. ការផ�ល់ឱ្យេដយផ�ល់េដយបុគ�លិកេ្របើពីរភាសា࣬ ឬេ្រចើនភាសា똰ែដលមានការចាត់តាំង
2. េសវបកែ្របផ�ល់មាត់ផ�ល់ឱ្យេដយអ�កបកែ្របមានកិច�សន្យោ និងការប�� ក់ (ជួបផ�ល់ ឬតាមទូរស័ព�)
3. េសវបកែ្របផ�ល់មាត់ែដលផ�ល់ឱ្យេដយអ�កបកែ្របផ�ល់មាត់ែដលមានគុណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ភាសាែដលគា�នេធ�ើការេចញវ���បនប្រតឲ្យ េហើយ
4. ការបកែ្របឯកសា࣬រជលាយលក�ណ៍អក្សរែដលផ�ល់ឱ្យេដយអ�កបកែ្របមានវ���បនប្រត ឬការអនុ��ត។
5. េ�េពលមានការជូនដំណឹងដល់ L&I ថបុគ�លរបស់ LEP តំណងេដយេមធាវ� L&I

នឹងេផ�ើការ្របា្រស័យទាក់ទងជលាយលក�ណ៍អក្សរក��ងវ�សាលភាពរបស់អ�កតំណងជភាសាអង់េគ�សែតមួយគត់តាមរយៈេមធាវ�។
បុគ�លិករបស់ L&I មិន្រត�វេ្របើ្រប�្រកាមតាមវ�បសាۜយ ឬសុែហ�រ េដើម្បីបកែ្រប ឬផ�ល់ការបកែ្របឱ្យ អតិថិជន របស់ LEP ។
B.

ការជូនដំណងឹ របស់េសវចូលេ្រប្រើ បាស់ភាសា
បុគ�លិករបស់ L&I នឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ LEP អំពីភាពឣចរកបានរបស់ជំនួយែផ�កភាសាǸ េដយឥតគិតៃថ�
េដយផ�ល់ការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរមិនែមនជភាសា㏨អង់េគ�ស ែដលអតិថិជនរបស់ LEP នឹងយល់។ េ�ក្រមិតអប្បបរមា ការជូនដំណឹង
និងស�� អំពីេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសានឹង្រត�វបិទេ�ក��ងទីតាំងសមា�ល់ និងេគផ�ល់ឱ្យដល់អតិថិជនរបស់ LEP េ�្រគប់ ការ�យល័យជំនញរបស់ L&I ។

ការជូនដំណឹងអំពីេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសានឹងផ�ល់ឱ្យតាមរយៈវ�ធីសា�ស�មួយ ឬេ្រចើនដូចខាងេ្រកាម៖ ឯកសាࠐររបស់សហគមន៍ មីនុយទូរសព� ការែសតក��ង្រស�ក វ�ទ្យ� សាᔬ�នីទូរទស្សន៍
និងអង�ការេ�តាមសហគមន៍។
C.

ទំនលួ ខុស្រតវ� របស់បុគល� កិ L&I
1. កំណត់អតិថិជនរបស់ LEP ឱ្យបានកាន់ែតឆាប់អំឡ�ងេពលចុះកិច�សន្យោដំបូង។
2. កត់្រតាភាសា巔ឣទិភាពៃនអតិថិជនរបស់ LEP េដយេយងតាមការត្រម�វស�ីពិការរក្សោទុករបស់កម�វ�ធី។ េ្របើ្របព័ន�មូលដ�នទិន�ន័យែដលពាក់ព័ន�ណមួយ

ែដលរក្សោទង់ភាសាបរេទស ឬដំេណើរការេផ្សងេទៀត ឬនីតិវ�ធីែដលកំណត់េដើម្បីចាប់យកព័ត៌មានែដលេគចង់បានរបស់ភាសាេនះ។

3. ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ LEP អំពីអំណចរបស់ពួកេគក��ងការទទួលបានេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសាែដលផ�ល់ឱ្យេដយឥតគិតៃថ�។
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4. េរៀបចំ និងផ�ល់េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពដល់អតិថិជនរបស់ LEP ទាំងអស់។
D.

ទំនលួ ខុស្រតវ� ៃននយកដ�នរបស់ L&I
1. ចាត់តាំងអ�កតំណងដល់គណៈកមា�ធិការត្រមង់ទិសែផ�កចូលេ្របើ្របាស់ភាសា襌
2. សហការក��ងការអភិវឌ្ឃ និងការអនុវត�នីតិវ�ធីស្រមាប់ផ�ល់អ�កបកែ្រប និងេសវបកែ្របស្រមាប់ែផ�ក េដយធានឱ្យបានការគាំ្រទែផ�ករដ�បាល និងផ�ល់មូលនិធិឱ្យមុខដំែណង

និងធនធានបែន�មតាមភាព្រតឹម្រត�វ។
3. ធានថមានការបណ�� ះបណ�លបុគ�លិកស�ីពីេគាលនេយបាយ េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា覜 ឣចរកកំណង់ទីតាំងធនធានចូលេ្របើ្របាស់ភាសាែដលឣចរកបាន

និងទទួលបានការបណ�� ះបណ�លេផ្សងេទៀតែដលចាំបាច់ស្រមាប់បុគ�លិកក��ងការបំេពញភារកិច�ការងរពាក់ព័ន�នឹងLEPរបស់ពួកេគ។
4. េ�ក��ងែផ�កែដលជកែន�ងអន�រកម�ជូបមុខផ�ល់ជមួយនឹងសា㏨ធារណៈជន។ ធានថស�� េ្រចើនភាសា밴គឺ្រត�វបានបិទេ�ក��ងកែន�ងេរងចាំរបស់អតិថិជនរបស់ L&I ទាំងអស់

ែដលពន្យល់ពីភាពឣចរកបាន មិនគិតៃថ�ចំេពាះអតិថិជនរបស់េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា⁈។
5. កំណត់ឯកសារសំខាន់ស្រមាប់ការបកែ្របសំេណរ។ េគាលការែណនំរបស់សហព័ន�គឺមាន្របេយជន៍ក�ងការកំណត់ឯកសា᷐រសំខាន់ែដលចាំបាច់្រត�វេធ�ើឣទិភាពស្រមាប់ការបកែ្រប

និងឣច្របែហលជមិនបាលផ�ល់ឱ្យបានរួចរលតាមរយៈេសវផ�ល់មាត់ តាមរយៈបុគ�លិកេ្របើពីរភាសា ឬេសវបកែ្របផ�ល់មាត់។ ឯកសារសំខាន់មានរួមេ� ែតមិនក្រមិតែតេ�េលើ៖
a. ឯកសារែដល្រត�វែតផ�ល់ឱ្យេដយច្បោប់
b. បណ� ឹង ការយល់្រពម ការេចញផ្សោយ ឬទ្រមង់់សំបុ្រតលះបង់សិទ�ិ
c. ទ្រមង់់ទាមទារ ឬទ្រមង់់ពា្រកសុំ
d. លក�ខណ� ៃនការេដះ្រសា覜យ ឬកិច�្រពមេ្រព�ងេលើេសចក�ីសេ្រមច
e. លិខិត ឬេសចក�ីជូនដំណឹងពាក់ព័ន�នឹងការកាត់បន�យ បដិេសធ ឬការលុបេចាលេសវ ឬកម�វ�ធី ឬែដលទាមទារការេឆ�ើយតបពីអតិថិជនរបស់ LEP
f.

ការជូនដំណឹង្របកាន់តាមេពលេវលា មានដូចជ៖ ការជូនដំណឹងរបស់សា똰វនការ ការបង�ញអំពីការដក់្របាក់ែដលនឹងេកើតមាន ឬការេសុើអេង�តេផ្សងេទៀត
ឬេពលកំណត់ពាក់ព័ន�នឹងេរឿងក�ី។

g. ឯកសា⅌រជទ្រមង់ ឬជលាᖐយលក�ណ៍អក្សរពាក់ព័ន�នឹងសិទ�ិបុគ�ល
h. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីអំណច ការត្រម�វ ឬការទទួលខុស្រត�វ
i.

េសចក�ីជូនដំណឹងពាក់ព័ន�នឹងភាពឣចរកបានរបស់េសវជំនួយែផ�កភាសា‰ឥតគិតៃថ�ស្រមាប់បុគ�លរបស់ LEP និង

j.

សហគមន៍ ឬសមា�រព័ត៌មានេ�េពលខ�ះការយល់ដឹងអំពីវត�មានៃនកម�វ�ធីជក់លាក់ឣចបដិេសធ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពនូវការចូល េ្របើរបស់បុគ�ល្របកបេដយបុគ�ល LEP
។

6. មានដូចជ ភាសាℬេ�កិច�សន្យោេសវេដើម្បីផ�ល់េយបល់ដល់អ�កផ�ល់េសវអំពីទំនួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគេ្រកាមច្បោប់សហព័ន� េដើម្បីផ�ល់ ឬេរៀបចំឱ្យេសវរបស់ភាសា។
a. ចូរចំណំថ អ�កផ�ល់េសវេ្រកាមកិច�សន្យោជមួយនឹង L&I ្រត�វអនុេលាមតាម (ចំណងេជើងទី 4 ៃនច្បោប់ Title VI of the U.S. Civil
Rights Act of 1964 ជភា₌សាℬអង់េគ�ស) និងែចងថបទប��ត�ិ ្រពមទាំងការត្រម�វតាមកិច�សន្យោ ែដលពាក់ព័ន�នឹងការផ�ល់ជូនេសវែផ�កភា₌សាℬ
7. ្រត�វធានថទិន�ន័យគឺ្រត�វបាន្របមូល និងពិនិត្យជ្របចាំឆា�ំេដើម្បីកំណត់ភាពច្រម�ះដ៏្រតឹម្រត�វៃនេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសាℬ េដើម្បីផ�ល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ LEP ្រសបតាមការវ�ភាគបួនកតា�

ែដលពិភាក្សោេ�ក��ងែផ�កទី II ។
8. ធាἌនឱ្យមាᙼនរបាᙼយកាᙼរណ៍ និងបណ� ឹងៃនការខកខានណមួយេដយបុគ�លិករបស់ L&I េដើម្បីផ�ល់េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា ្រត�វបានេដះ្រសាយភា�មៗ េហើយ្រត�វតាᙼមដន

និងពិនិត្យេឡើងវ�ញ េដើម្បីកំណត់ការែកលម�ែដលឣចេធ�ើេឡើងេ�ក��ងការែចកចាយរបស់នយកដ�នៃនេសវែផ�កភាសាស្រមាប់អតិថិជនរបស់ LEP ទាំងអស់។
E.

េសវែផ�កភាសា쓤ស្រមាប់ការ្របា្រសយ័ ទាក់ទងផ�ល់មាត់ និងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ
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េដយែផ�កេលើអតិថិជនរបស់ LEP នូវត្រម�វការ និងកាលេទសៃនការ្របា្រស័យទាក់ទង បុគ�លិករបស់ L&I
នឹងេ្រជើសេរ�សជេ្រមើសខាងេ្រកាមេ�េពលកំណត់ទ្រមង់ៃនការ្របា្រស័យទាក់ទងេដយផ�ល់មាត់ ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរ េដើម្បីេ្របើ្របាស់េ�ក��ងសា� នភាពែដលេគផ�ល់ឱ្យ។
បុគ�លិកឣច្របឹក្សោេយបល់ជមួយនឹងឯកសា窨រ េដយសេង�បនីតិវ�ធីជក់លាក់ស្រមាប់ការចូលេ្របើេសវបកែ្រប និងការបកែ្របផ�ល់មាត់េ�ការ�យល័យរបស់នយក
ទីតាំងអុីន្រតាណិតៃនេសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា។
1. ការ្របា្រសយ
័ ទាក់ទងផ�ល់មាត់
a. ្របសិនេបើអតិថិជនរបស់ LEP មិនទទួលបាតា ែដលេគចាត់តាំងេនះេទ េនះបុគ�លិករបស់ L&I

នឹងទាក់ទងេដយការនិយយជមួយអតិថិជនតាមរយៈការេ្របើ្របាស់អ�កបកែ្របែដលមានវ���បនប្រត។
b. ការបកែ្របផ�ល់មាត់េលើការ្របា្រស័យទាក់ទងសរេសរជភាសា똰អង់េគ�ស ឣចទទួលយកបាន ប៉ុែន�បុគ�លិករបស់ LEP

្រត�វទទូលបានការជូនដំណឹងថេសវបកែ្របក៏មានផ�ល់ជូនដល់ពួកគាត់េដយឥតគិតៃថ�ផងែដរ។
c. បុគ�លិករបស់ L&I មិន្រត�វេ្របើកុមារ ឬសមាជិក្រគ�សា窨រ ឬមិត�ភក�ិរបស់អតិថិជនរបស់ LEP េធ�ើជអ�កបកែ្របផ�ល់មាត់េទ។
2. ការ្របា្រសយ
័ ទាក់ទងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ
a. បុគ�លិកនឹងផ�ល់ជូនអតិថិជនរបស់ LEP នូវទ្រមង់ៃនការ្របា្រស័យទាក់ទងែដលបានបកែ្របរួចដូចខាងេ្រកាម៖
1. ការ្របា្រស័យទាក់ទង ឬការេឆ�ើយឆ�ងជលាយលក�ណ៍អក្សរែដលបានបកែ្របរួចទាំង្រស�ងពី L&I ជភាសា뷬តាមការចង់បានរបស់អតិថិជន
2. េសចក�ីសេង�បជលាយលក�ណ៍អក្សរៃនការ្របា្រស័យទាក់ទងជលាយលក�ណ៍អក្សរជភាសា똰អង់េគ�ស ឬការពិពណ៌នខ�ីៗ ែដលចង��លបង�ញ្របធានបទ

និងសារៈសំខាន់ និងកាលកំណត់ណមួយរបស់ខ�ន ជភាសាតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន ឬ
3. សំបុ្រតសមា�ល់ ឬលិខិតជភាសា똰តាមការចូលចិត�របស់អតិថិជន ែដល្របាក់ពួកគាក់ពីរេបៀបទាក់ទង L&I

រកជំនួយក��ងការែស�ងយល់ការ្របា្រស័យទាក់ទងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ ែដលពួកេគទទួលពី L&I ជភាសា뷬អង់េគ�ស។
b. ឯកសាެរសំខាន់ៗ្រត�វបានផ�ល់អទិភាពស្រមាប់បកែ្រប។
c. បុគ�លិកឣច្របឹក្សោេយបល់ជមួយនឹងអ�កតំណងនយកដ�នចូលេ្របើ្របាࠨស់ភាࠨសា窨ស្រមាࠨប់ជំនួយក��ងកាࠨរកំណត់វ�ធីសា窨�ស�សមរម្យៃនកាࠨរ្របាࠨ្រស័យទាࠨក់ទងជមួយនឹងអតិថិជនរ

បស់ LEP ។
F.

ការបណ�� ះបណ�ល
បុគ�លិកនឹងទទួលបានការបណ�� ះបណ�លែដលជែផ�កមួយៃនការត្រមង់ទិសស្រមាប់បុគ�លិកថ�ី។
ការបណ�� ះបណ�លបំប៉ននឹងេធ�ើេឡើងតាមការកំណត់របស់គណៈកមា�ធិការត្រមង់ទិសែផ�កចូលេ្របើ្របាស់ភាសាᗔ។

G.

ការ្រតត� ពិនតិ ្យ
គណៈកមា�ធិការត្រមង់ទិសែផ�កចូលេ្របើ្របាស់ភាសា㏨នឹង្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ជ្របចាំឆា�ំេលើការអនុវត�សកម�ភាពេគាលនេយបាយ និងការេឆ�ើយឆ�ងរបស់ LEP ស្រមាប់្របសិទិ�ភាព
និងែដលភាពចាំបាច់េធ�ើបច��ប្បន�ភាពេសវភាសាմេដើម្បីឆ�ះប�� ំងព័ត៌មានស�ីពីចំនួន្របជជនែដលពាក់ព័ន�របស់ LEP ត្រម�វការជំនួយែផ�កភាសា빨របស់ពួកេគ
និងបទពិេសា蕬ធន៍របស់ពួកេគេ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ។

H.

នីតវិ �ធៃី នបណ� ឹង
េ�េពលរបាយការណ៍របស់អតិថិជនខកខានេដយ L&I បុគ�លិកមិនបានផ�ល់េសវចូលេ្របើ្របាស់ភាសា ទំនួលខុស្រត�វដំបូងបំផុងគឺ្រត�វផ�ល់េសវែដលបានេស�ើសុំ
េហើយេដះ្រសា씴យប�� ក��ងក្រមិតឱ្យបានកាន់ែតទាប។
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អតិថិជនែដលេជឿថពួកេគ្រត�វបានេគបដិេសធការចូល្របកបេដយអត�ន័យចំេពាះេសវរបស់ L&I ពីេ្រពាះែតភាពខ�ះខាត់ៃនសមត�ភាពភាសាެអង់េគ�សរបស់ពួកេគ
នឹងជូនដំណឹងដល់ពួកេគថពួកេគមានអំណចេដើម្បីដក់ពាក្យប�ឹងជមួយនឹង L&I ឬ្រកសួងការងររបស់សហរដ�ឣេមរ�ក មជ្ឈមណ� លសិទ�ិពលរដ�។ បណ� ឹងែដលដក់ជមួយនឹង L&I

នឹងេផ�ើេ�ការ�យល័យវ�សាវនកម�ៃផ�ក�ង និងអំណចសុីវ�លស្រមាប់ការពិនិត្យេឡើងវ�ញឯករជ្យ េហើយ ្របសិនេបើចាំចាប់

្រត�វមានការេសុើអេង�តេ្រកាមអំណចរបស់ជំនួយការរបស់នយកៃនការ�យល័យសវនកម�ៃផ�ក�ង និងការ�យល័យសិទ�ិពលរដ�។

V. ឯកសារេយង (មានែតជភាសាެអង់េគ�សេទ)
1. Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI), 42 U.S.C. §§ 2000d-2000d-7 ,
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2008-title42/pdf/USCODE-2008-title42- chap21subchapV.pdf
2. Section 188 of the Workforce Investment Act of 1998 (WIA), 29 U.S.C. § 2938,
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title29/pdf/USCODE-2011-title29- chap30subchapV-sec2938.pdf
3. Title VI regulations, 28 C.F.R. 42.405(d)(1), http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014- title28vol1/xml/CFR-2014-title28-vol1-sec42-405.xml
4. WIA regulations, 29 C.F.R. 37.35, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title29vol1/xml/CFR-2014-title29-vol1-sec37-35.xml
5. U.S. Department of Labor (2003). Federal Register Vol. 68, No. 103. Policy Guidance to Federal
Financial Assistance Recipients Regarding the Title VI Prohibition Against National Origin
Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2003-05-29/pdf/03-13125.pdf
6. U.S. Department of Justice (2002). Federal Register Vol. 76, No. 117. Policy Guidance to Federal
Financial Assistance Recipients Regarding the Title VI Prohibition Against National Origin
Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2002-06-18/pdf/02-15207.pdf
7. U.S. Department of Justice (2011). Language Access Assessment and Planning Tool for Federally
Conducted and Federally Assisted Program.
http://www.lep.gov/resources/2011_Language_Access_Assessment_and_Planning_Tool.pdf
8. Presidential Documents. Federal Register Vol. 65, No. 159. Executive Order 13166, Improving
Access to Services for Persons with Limited English Proficiency. www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR2000-08-16/pdf/00-20938.pdf

VI. ឯកសាඐរេយង (មានែតជភាសាអង់េគ�សែតប៉ុេណ�ះ េបើមិនមានការកត់សមា�ល់ផយ� ពីេនះ)
Translation and Language Reference Resources
1. American Translators Association, http://atanet.org/
2. Dictionary of Occupational Safety and Health Terms, Department of Consumer and Business
Services and the Oregon Occupational Safety and Health Division (OR-OSHA),
http://osha.oregon.gov/OSHAPubs/english-spanish.pdf
3. Federal Interagency Website: LEP FAQs, http://www.lep.gov/faqs/faqs.html
4. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Dictionary of General Industry Terms in
Spanish,
https://www.osha.gov/dcsp/compliance_assistance/spanish/osha_general_terms_ensp_freq.html
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5. OSHA Glossary of Construction Terms,
https://www.osha.gov/dcsp/compliance_assistance/spanish/osha_construction_terms_ensp.html
6. Real Academia Española, Spanish-language dictionary, usage and grammar handbook, www.rae.es
7. Top 10 Best Practices for Multilingual Websites, http://www.digitalgov.gov/2012/08/12/top-10best-practices-for-multilingual-websites
8. Washington Courts Glossaries of Legal Terms (ភាសាᑜច្រម�ះ)
http://www.courts.wa.gov/programs_orgs/pos_interpret/index.cfm?fa=pos_interpret.display&fileNa
me=glossary/index
9. Workforce Investment Act (WIA) Services for Individuals with Limited English Proficiency:
Glossary of Terms, http://www.doleta.gov/reports/pdf/English-Spanish.pdf
10. Washington State Coalition for Language Access, http://www.wascla.org/

ធនធានទិន�នយ័ ្របជសា�ស� និងជំេរឿន
1. Migration Policy Institute, http://www.migrationpolicy.org/
2. U.S. Census 2010, http://www.census.gov/2010census/
3. Office of the Superintendent of Public Instruction, Demographic information by school in
Washington State, http://reportcard.ospi.k12.wa.us/
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