នីតិ វ ិធី

ក់

ក បណ្តង
ឹ

លំេ

មនុស ្រគប់រ ូប នកាតព្វ កិច្ចអនុវត្ត ន៍ មច ប់
និងសិទ្ធិក៉ ងការែស្វ ង
រកសំណងការខូ ច តចំេ ះការរេ ភបំ នែដល្រតវ នេ ទ្របកាន់។
ក បណ្តឹងលំេ
្ឋ ន្រតវប្ត ឹងក៉ ងរយៈេពលមួ យ ្ន ំៃនកាល
បរ ិេច្ឆ ទៃនការខូ ច តែដល នេ ទ្របកាន់។
ការេសុើបអេង្ក ត ំង
យ្រតវ នេធ្វ េឡើងេដើម ីកំណត់ េតើ
នមូ លេហតុសម្រសប
ែដល្រតវេជឿ ក់
ការរេ ភបំ នេ េលើច ប់ នេកើតេឡើង
និង
េដើម ី ត់ វ ិ នការក៉ ងការែកែ្របការអនុវត្ត ន៍
ឬេ លនេ
យ
ែដល នការេរសេអើង ំងេនះ។ េដើម ីទទួ ល នព័ត៌ ន បែន្ថ មេទ ត
អំពីនីតិ វ ិធីបណ្តឹង
សូ មអ្ន កចូ លទស េគហទំព័រ
ឬ ក់ទង
ការ ិ ល័យរបស់េយើងែដល ន សយ ្ឋ នដូ ច ងេ្រកាមេនះ :

្ឋ ន

WASHINGTON STATE
HUMAN RIGHTS COMMISSION
OLYMPIA HEADQUARTERS
711 South Capitol Way, Suite 402
P.O. Box 42490
Olympia, Washington 98504‐2490
360‐753‐6770

គណៈកម្ម ការ

SPOKANE
Rock Pointe Plaza III
1330 North Washington Street, Suite 2460
Spokane, Washington 99201
509‐568‐3196

សិទ្ធិមនុស រដ្ឋ សុិនេ

EVERETT
729 100th Street SE
Everett, WA 98208

ន

ន្រតវបេង្ក ើតេឡើងេ ក៉ ង ្ន ំ 1949 េ យ
អង្គ នីតប
ិ ញ្ញ ត្ត រី ដ្ឋ សុិនេ ន
ែដល គណៈកម្ម ការសិទ្ធម
ិ នុស រដ្ឋ សុិនេ ន ្រគប់្រគង
និងអនុវត្ត នច
៍ ប់របស់រដ្ឋ សុិនេ ន
្រប ំងនឹងការេរសេអើង ជំពូក 49.60 RCW។
េបសកម្ម ៃនគណៈកម្ម ការសិទ្ធិមនុស ៃនរដ្ឋ សុិនេ នគឺេដើ
មប
ី
្ក រ និងលុបបំ ត់ការេរសេអើង មរយៈ
ការអនុវត្ត នច
៍ ប់ឲ ន្រតឹម្រតវ ការេ្របើ្រ ស់
ធន នឲ ន្របសិទ្ធ ព និងការបេង្ក ត
ើ នូ វ ព ៃដគូ
្របកបេ យផលិត ពេ ក៉ ងសហគមន៍។

VANCOUVER
312 SE Stonemill Dr., Bldg 120
Vancouver, WA 98684
YAKIMA
15 West Yakima Ave., Ste 100
Yakima, WA 98902
EAST WENATCHEE
519 Grant Rd
East Wenatchee, WA 98802
WEBSITE: www.hum.wa.gov
TOLL FREE: 1‐800‐233‐3247
TTY: 360‐586‐2585

សូ មេ កអ្ន ក្រ ប់េយើងឲ នដឹង ្របសិនេបើេ
ឬការ ្ន ក់េ ឲ នសម្រសបេ ះ។

កអ្ន ក្រតវការអ្ន កបកែ្រប

មូ លនិធិស្រ ប់ការបកែ្របៃនកូ នេស វេ ផ ព្វ ផ យេនះ
េ យ្រកសួ ងអភិវឌ ន៍ទី្រក ុង និងលំេ
្ឋ នរបស់សហរដ្ឋ

្រតវ ន
េម រ ិក។

ផ្ត ល់

េ យ នបេង្ក ើតេឡើងេ ក៉ ង ្ន ំ 1949 េ យអង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិរដ្ឋ សុិនេ ន
គណៈកម្ម ការសិទ្ធិមនុស រដ្ឋ សុិនេ នទទួ លបន៉ កក៉ ង្រគប់្រគង
និងអនុវត្ត ន៍ច ប់របស់រដ្ឋ សុិនេ ន
្រប ំងនឹងការេរសេអើង(WLAD)
ជំពូក 49.60 ៃន្រកមរបស់ សុិនេ នែដល្រតវ នពិនិត េឡើង វ ិញ(RCW)។

ទី ្ន ក់ រេធ្វ ការេដើម ីប ្ក រ
និងលុបបំ ត់ការេរសេអើង មរយៈ
ការេសុើបអេង្ក តេ េលើ ក បណ្តឹង ំង យ
ែស្វ ងរកជេ្រមើសៃនដំេ ះ
្រ យជេ ្ល ះ ការអប់រ ការហ្វ កហ្វ ន និងសកម្ម ពក៉ ងសហគមន៍។
ការអនុវត្ត ន៍េ យ នការេរសេអើងេ េលើមូល ្ឋ នៃនវណ្ណៈែដល្រតវ
នការ រគឺ ការខុសច ប់េ ក៉ ងអន្ត រការណ៍លំេ
្ឋ ន និង អចល
នវត៉ ។

ការេរសេអើង

វណ្ណៈែដល្រតវការ
ស ្ជ តិ
ព៌ណសមុ រ
ស ្ជ តិេដើម
ជំេនឿ ស
េភទ

រេ

ក៉ ងលំេ

្ឋ នរ ួម

ន:

េធ្វ អ្ន កជួ យការ រស្រ ប់ គី
បអេង្ក ត ប៉ុែន្ត េធ្វ ការតស៊ូ មតិស្រ
និងការលុបំ ត់ការេរសេអើង។

ទំេ រផ វេភទ ឬអត្ត ស ្ញ ណកម្ម ជិនឌ័រ
អតិតយុទ្ធជន ឬ នៈ េ
ពិការ ព
្ថ ន ព ្ទ ល់ខន
្ថ ន ព្រគ រ(្រគ រ ំង យែដល នកូ ន យុេ្រកាម
18
ឬែដលនឹង នកូ ន។)
គឺ ការខុសច ប់ផងែដរែដលតបត្រប ំងេ នឹងបុគ្គល មួ យ
ែដល ក់ ក បណ្តឹង
ឬចូ លរ ួមេ ក៉ ង ក បណ្តឹងេរសេអើងលំេ
េ ះ។

្ន ំ

្ឋ ន

េតើអ្វេ គឺ ការេរសេអើងលំេ
្ឋ ន?
ច ប់ សុិនេ ន្រប ំងនឹងការេរសេអើងេដើម ីការ រ្រប ជនពីសកម្ម
ពលំេ
្ឋ នអវ ិជ្ជ នែដលេកើត នេឡើងេ យ រែតវណ្ណៈការ ររបស់ពួក
េគ។
េ ក៉ ងការលក់ និងជួលលំេ
្ឋ នៈ
្ម នអ្ន ក
្ន ក់ ច ត់ វ ិ នការ
មួ យក៉ ងចំេ មវ ិ នការ ងេ្រកាមេនះេ យែផ្អ កេ េលើ
វណ្ណៈែដល្រតវ

នការ

រ:





បដិេសធន៍មិនឲ ចូ លរ ួមេ




ផ្ត ល់េស លំេ





េធ្វ ឲ លំេ

បដិេសធន៍មិនឲ ចរ

រស្រ

ក៉ ងអន្ត រការណ៍អចលនវត៉។
ប់លំេ

្ឋ ន។

កំណត់នូវលក្ខ ខណ្ឌៃនកិច្ចសន េផ ង ្ន ឬបុព្វសិទ្ធិស្រ
ឬជួ លៃនកែន្ល ង ្ន ក់េ ។
្ឋ ន ឬេ្រគឿង្រប

ប់ប រ ិកា្ខេ្របើ្រ

បដិេសធន៍េ យមិនសមេហតុផល លំេ
េធ្វ អធិការកិច្ច លក់ ឬជួ លរ ួចេហើយ។
្ឋ នមិន

ចរក

ប់ការលក់

ស់េផ ង ្ន ។

្ឋ នកំពុង្រតវ

ន

ន ឬបដិេសធន៍កែន្ល ង ្ន ក់េ

បញ៉ ះបញល ្ន ស់កម្ម សិទ្ធិឲ លក់ ឬជួ លេដើម ីទទួ ល្រ

។

ក់ចំេណញ។

ផ ព្វ ផ យ ឬេធ្វ េសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍ មួ យែដលប ្ជ ក់ការកំណត់
ឬចំណង់ចំណូលចិត្តេ យែផ្អ កេ េលើវណ្ណៈែដល្រតវការ រ។



បដិេសធន៍អ្នក
្ន ក់ចូលេ កាន់ ឬ ស ជិក ពេ
ទីកែន្ល ង ឬេស កម្ម ែដល ក់ទងេ នឹងការលក់ ឬជួ ល
ៃនលំេ
្ឋ ន។



កំណត់នូវលក្ខ ខណ្ឌៃនកិច្ចសន េផ ង ្ន ឬបុព្វសិទ្ធិក៉ ងេពលចរ
អនុវត្ត ន៍ ឬផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប នអន្ត រការណ៍អចលនវត៉។

ក៉ ង

រ

្របសិនេបើរ ូបអ្ន ក ឬអ្ន ក
្ន ក់ែដលរស់េ
មួ យអ្ន កគឺ ជនពិការ
នការការ រ បែន្ថ មេទ ត។ អ្ន កផ្ត ល់លំេ
្ឋ នរបស់អ្នក មិន ចៈ



បដិេសធន៍ការអនុ ្ញ តការែកស្រមលដ៏សម្រសបចំេ ះកែន្ល ង
្ន ក់េ ឬតំបន់រ ួម េ យអ្ន ក អ្ន កចំ យ
្របសិនេបើ ំ ច់ស្រ ប់អ្នកពិការេ ះេ្របើ្រ ស់លំេ
្ឋ ន។
ក៉ ងករណីែដលជួ ល ្របសិនេបើសម្រសបនឹងេធ្វ ដូ េច្ន ះ ្ន ស់ផ្ទះ
ចអនុ ្ញ តលក្ខ ខណ្ខស្រ ប់េធ្វ ការែកស្រមលេ េលើអ្នក
ជួ លែដល្រពមេ្រព ងក៉ ងការជួ សជុលែផ្អ ក ងក៉ ងៃនកែន្ល ង
្ន ក់េ ឲ ដូ ចេ នឹង ្ថ ន ពេដើមេឡើង វ ិញែដល
ន
មុនេពលេធ្វ ការែកស្រមល។



បដិេសធន៍េធ្វ ការ ្ន ក់េ ឲ នសម្រសបេ នឹង វ ិ ន េ លន
េ
យ ការអនុវត្ត ន៍ ឬេស កម្ម េ េពលែដលការ ្ន ក់េ
េនះ ន ព ំ ច់ែដលអ្ន កពិការ ច នលទ្ធ ពទទួ ល ន
ឱកាសេស្ន ើ ្ន ក៉ ងការេ្របើ្រ ស់ និងទទួ ល ន កែន្ល ង ្ន ក់េ ។

ងេនះេ េទ ត គឺ ការខុសច ប់ចំេ ះការបង្ខ ិតបង្ខ ំ ការបំភិតបំភ័យ
ការគំ មកំែហង ឬការេ្រជ តែ្រជកេ ក៉ ងអ្ន ក
្ន ក់ែដលអនុ
វត្ត ន៍នូវសិទ្ធិលំេ
្ឋ នសម្រសប ឬជួយអ្ន កដៃទេទ តែដលអនុវត្ត ន៍នូវ
សិទ្ធិេ ះ។

ការអនុវត្ត ន៍ច ប់េ យយុត្តិធម៌
គណៈកម្ម ការសិទ្ធិមនុស រដ្ឋ សុិនេ ន
គឺ ទី ្ន ក់ រអព ្រកឹត
អនុវត្ត ន៍ច ប់េ យែស្វ ងរកការពិត។
គណៈកម្ម ការេនះមិនេដើរតួ ទី

មួ យេ ះេទក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលេធ្វ ការេសុើ
ប់ច ប់េដើម ី ្របេ ជន៍ៃនការប ្ក រ

