សំណងទូទាត់របស់បុគ្ល
គ ិក
មានសំណួរ?

Investigations
PO Box 44277
Olympia WA 98504-4277

ទម្រង់បបបបទបណឹត ងលលើការបង្រ្កាបបណឹត ងទារទារ
Case Number (Dept. Use Only)

ទូរស័ព្ទ 1-866-324-3310 ឬ 360-902-9155
អុ៊ីបរ៉ែល៖ CSIIIDComplaints@Lni.wa.gov

គ្មាននិ លោជកណានឹងពាក់ព្័នធកុងការបង្រ្
ន
កាបបណឹត ងទារទារលោយល្វើឱ្យបុគ្ល
គ ិករិ នអាចរាយការណ៍ព្៊ីការរងរបួស;
រួរបញ្ូច លបុ គ្ល
គ ិកបែលម្តូវព្ាបាលការរងរបួ សកនុងលព្លការករថាជាការរងរបួសលម្ៅលមា៉ែ ងការករ;

ឬល្វើចំណាត់ការកនុងបបបលសេងលែើរប៊ីបង្រ្កាបការទារទារធានារា៉ែ ប់ រងឧសាហករាបែលទទួលស្គគល់តារចាប់។
ការបង្រ្កាបការទារទាររិនរួរបញ្ូច លសុវតថិភាព្ទ៊ីកបនែងល្វើការបែលបរនបទន និ ងករាវ ិ្៊ីបការលម្គ្មោះថានក់

ឬការសតល់ឱ្យរបស់និលោជកលៅទ៊ីតាំងល្វើការនូ វជំនួយបឋរែូចបានកំណត់ លោយ Department of Labor & Industries។
ម្បសិនលបើ នាយកកំ ណត់ ល ើញថា និ លោជកបានពាក់ព្័នធកុងការបង្រ្
ន
កាបបណឹត ងទារទារ លហើយជាលទធសល បុគ្គលិករិនបាន
ោក់បណឹត ងទារទារសម្មាប់អតថម្បលោជន៍ធានារា៉ែ ប់ រងឧសាហករាែូចបែលបានោក់បញ្ញ តិ លត ោយចាប់
លនាោះនាយកកនុងឆនទានុសិទិ លធ ោយឯកឯងរបស់គ្មត់ ឬនាងអាចលបាោះបង់ការកំណត់ លព្លសម្មាប់ការ
ោក់បណឹត ងទារទារបែលបានសតល់កុង
ន RCW 51.28.050 លបើ បណឹត ង ឬការលោទម្បកាន់

នូ វការបង្រ្កាបបណឹត ងទារទារគ្ឺ ម្តូវបានទទួ លកនុងលព្លព្៊ី រឆ្នំននលម្គ្មោះថានក់ ឬការបកាញរបស់បុគ្ល
គ ិក។
សម្មាប់នាយកកនុងការអនុ វតតឆនាទនុសិទិ លធ នោះ បណឹត ងទារទារម្តូវ
បតបានោក់ ជារួយម្កសួងកនុងលព្លលៅសិបនងៃននកាលបរ ិលចេទបែល
លសចកត៊ីសលម្រចននការបង្រ្កាបបណឹត ងទារទារម្តូវបានលចញ។

RCW 51.28.050: គ្មានការអនុ វតតនឹងមានសុព្លភាព្ ឬបណឹត ងទារទារលៅលម្ការអាចោក់ឱ្យអនុ វតតបាន

លុោះម្តាបតបានោក់កុងលព្លរួ
ន
យឆ្នំបនាទប់ព្៊ីនងៃបែលបានលកើតមានការរងរបួស ឬសិទិ រធ បស់អនកកនុងបនទុក ឬអនក
ទទួ លសលម្តូវបានបងរល

ើង លលើកបលងែូ ចបានសតល់កុង
ន RCW 51.28.055 និ ង 51.28.025(5)។

ព្័ត៌មានអំព្៊ីបុគ្ល
គ ិក (នរណាមានក់អាចជួ យបុគ្គលិកកនុងការបំលព្ញទម្រង់ បបបបទលនោះ និ ងកនុងការោក់បណឹត ងរួ យបាន។)
ល្ាោះលព្ញរបស់បុគ្គលិក

កាលបរ ិលចេទ

អាសយោានបចចុបបនន

លលខទូ រស័ព្ទ៖

ទ៊ីម្កុង

រែា

កូែហេុ៊ីប

លតើអនកនិោយភាស្គអង់លគ្ែស?

លតើអ៊ីវជាភាស្គចំណូលចិតតរបស់អនកសម្មាប់ការម្បាស្ស័យទាក់ទង

លតើអនកបានរងរបួស?

លលខបណឹត ងទារទារការរងរបួស

បាទ/ោា៎ ស

លទ

បាទ/ោា៎ ស

លទ

ទាំងអស់ជារួ យបសនកព្លករា និងឧសាហករា?
(លបើមាន)

ប់លៅល្វើការករវ ិ

លតើអនកបានខកខានការករ?

លតើអនកបានម្ត

លតើអនកលៅបតសថិតលម្ការការបងទាំលវ

ល្ាោះរបស់អនកសតល់លសវាលវជជស្គ

បាទ/ោា៎ ស

ជជស្គស្រសត?

លទ

បាទ/ោា៎ ស

លទ

ញលហើយ?
ស្រសត

បាទ/ោា៎ ស

លទ

កាលបរ ិលចេទននការរងរបួស (លបើមាន)
លតើការករម្តូវបានបញ្ចប់ ?
បាទ/ោា៎ ស

កាលបរ ិលចេទចំណាត់ ការននការបង្រ្កាបបណឹត ងទារ
ទារបែលបានលោទបានលកើតល

ព្័ត៌មានអំព្៊ីលរធាវ ៊ី (បំលព្ញបសនកលនោះ លបើ អនកមានលរធាវ ៊ីមានក់ ឬលបើអនកឱ្យលរធាវ ៊ីោក់បណឹត ងលនោះ។)
លតើអនកមានលរធាវ ៊ីមានក់?
បាទ/ោា៎ ស

លទ

លទ
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ើង

ល្ាោះរបស់លរធាវ ៊ី

លលខទូ រស័ព្ទរបស់លរធាវ ៊ី

អាសយោានរបស់លរធាវ ៊ី

ទ៊ីម្កុង

ព្័ត៌មានអំព្៊ីនិលោជក
និលោជក

ល្ាោះអាជ៊ីវករា (លបើខុសគ្មន)

ម្បលេទអាជ៊ីវករា

លលខទូរស័ព្ទអាជ៊ីវករា

ល្ាោះរបស់អនកម្តួតព្ិនិតយ

កាលបរ ិលចេទបែលបានជួល

នាយកោានបែលអនកបានល្វើការកនុង

រុខតំបណងការករ

រែា

កូែហេុ៊ីប

រែា

កូែហេុ៊ីប

អាសយោានអាជ៊ីវករា
អាសយោានអាជ៊ីវករា ជួរទ៊ី 2

ទ៊ីម្កុង

លតើនិលោជករបស់អនកបាននិោយ ឬល្វើអ៊ីវខែោះលែើរប៊ីរារាំងអនកព្៊ីការោក់បណឹត ងទារទារសំណងរបស់បុគ្គលិក? លបើអនកម្តូវការចលនាែោះលម្ចើនលទៀត
ចូរភាជប់ទំព្័របបនថរ។

លបើមានស្គកេ៊ីណារួយចំលពាោះទលងវើរបស់និលោជក រាយល្ាោះ អាសយោាន និងលលខទូរស័ព្ទរបស់ព្ួកលគ្។

លតើអនកបានោក់បណឹត ងរបស់អក
ន ជារួយទ៊ីភានក់ករណារួយែនទបែរលទ?

បាទ/ោា៎ ស

លទ

លបើ “បាទ/ោា៎ ស” លតើទ៊ីភានក់ករ/ទ៊ីភានក់ករនានាណារួយបែលអនកបានទាក់ទង?

ខ្ំុសូរអោះអាងលម្ការការផាកព្ិន័យននសរបងបំ ពានថា
ព្័ ត៌មានបែលបានសតល់លៅទ៊ី លនោះគ្ឺ ជាការព្ិតតារចំ លណោះែឹ ងែ៏ ម្ជាលលម្ៅបំសុតរបស់ខំុ។
្
ល្ាោះជាអកេរព្ុរព

ហតថលលខា

លស្ើទម្រង់បបបបទបែលបំលព្ញរួចតារនម្បសណ៊ីយ៍លៅ៖

កាលបរ ិលចេទ

Department of Labor and Industries
Investigations
PO Box 44277
Olympia WA 98504-4277
ឬអុ៊ីបរ៉ែលលៅ៖ CSIIIDComplaints@Lni.wa.gov
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