
 
 ການໃຫ້ໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ ແມົ່ ນກ ດໝາຍບ້ານເມື ອງ  
 

ອ ງການນ ້ ໄດ້ຮັບເງິ ນຊົ່ ວຍເຫລື ອຈາກຣັຖບານກາງ 
ເພາະສະນ້ັນກໍເປັນການລະເມ ດຕໍົ່ ກ ດໝາຍຖ້າອ ງການນ ້ ຫາກເລື ອກປະຕິບັດເພາະເຫດຜ ນຢົ່ າງໃດໜ ົ່ ງຕໍົ່ ໄ
ປນ ້ :  
 

ຖ້າເລື ອກປະຕິບັດຕໍົ່ ບຸກຄ ນໃດໃນສະຫະຣັຖອະເມຣິ ກາ, ໂດຍເຫດຜ ນທາງເຊື ້ ອສາຍ, ສ ຜິວ, ສາດສະໜາ, 

ເພດ, ສັນຊາດດ້ັງເດ ມ, ອາຍຸ, ການເສັຍອ ງຄະ, ພັກຫລື ລັດຖິການເມື ອງ, ຫລື ,  

ຖ້າເລື ອກປະຕິບັດຕໍົ່ ຄ ນທ ົ່ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃດຊ ົ່ ງໂຄງການນ້ັນຫາກຮັບເງິ ນຊົ່ ວຍເຫລື ອຈາກ
ຣັຖບານກາງພາຍໃຕ້ຫ ວຂໍ ້  1 ຂອງກ ດໝາຍວົ່ າດ້ວຍການລ ງທ ນພັດທະນາແຮງງານ ປ  1998 (WIA), 

ໂດຍເຫດຜ ນວົ່ າ 
ຄ ນທ ົ່ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດນ້ັນມ ສັນຊາດຕົ່ າງດ້າວ/ສະຖານະຄ ນເຂ ້ າເມື ອງໂດຍຖື ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍທ ົ່ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃນສະຫະຣັຖ, ຫລື ເປັນຄ ນທ ົ່ ເຂ ້ າຮົ່ ວມໂຄງການຫລື ກິດຈະກ າໃດໆທ ົ່ ໄດ້ທ ນພາຍໃຕ້ຫ ວຂໍ ້  

1 ຂອງກ ດໝາຍ WIA.  
 

ຫ້າມອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນດັົ່ ງກົ່ າວຕ້ອງບໍົ່ ໃຫ້ເລື ອກປະຕິບັດກົ່ ຽວກັບເລືົ່ ອງໃດຕໍົ່ ໄປນ ້ :  
 

ໃນການຕັດສິ ນໃຈຮັບຄ ນ, ຫລື ໃຫ້ໂອກາດຄ ນ, ສ ່ົ່ ໂຄງການຫລື ກິດຈະກ າໃດໆທ ົ່ ໄດ້ທ ນພາຍໃຕ້ຫ ວຂໍ ້  1 

ຂອງກ ດໝາຍ WIA;  

ໃນການໃຫ້ໂອກາດໃນ, ຫລື ການປະຕິບັດຕໍົ່ ບຸກຄ ນໃດ, ກົ່ ຽວກັບໂຄງການຫລື ກິດຈະກ າດັົ່ ງກົ່ າວ; ຫລື   

ໃນການຕັດສິ ນໃຈກົ່ ຽວກັບການວົ່ າຈ້າງ ໃນການບ ຣິ ຫານ ຫລື ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການຫລື ກິດຈະກ 
າດັົ່ ງກົ່ າວ.  
 

ຄວນເຮັດຢົ່ າງໃດຖ້າທົ່ ານເຊືົ່ ອວົ່ າທົ່ ານໄດ້ຖື ກເລື ອກປະຕິບັດ  
 

ຖ້າທົ່ ານຄ ດວົ່ າທົ່ ານໄດ້ຖື ກເລື ອກປະຕິບັດຈາກໂຄງການຫລື ກິດຈະກ າໃດໆທ ົ່ ໄດ້ທ ນພາຍໃຕ້ຫ ວຂໍ ້  1 

ຂອງກ ດໝາຍ WIA, ທົ່ ານສາມາດຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກພາຍໃນ 180 ມື ້  

ນັບຕ້ັງແຕົ່ ວັນທ ທ ົ່ ທົ່ ານຫາວົ່ າໄດ້ຖື ກເລື ອກປະຕິບັດ, ໂດຍຍືົ່ ນຕໍົ່ ໜ ົ່ ງໃນສອງບົ່ ອນຕໍົ່ ໄປນ ້ :  
 

ເຈ ້ າໜ້າທ ົ່ ກວດກາໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນຂອງອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນດັົ່ ງກົ່ າວ 
(ຫລື ບຸກຄ ນທ ົ່ ອ ງການນ້ັນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດໜ້າທ ົ່ ນ ້ ); ຫລື   

ຜ ່້ ອ ານວຍການ, ສ ນກາງສິ ດທິພ ລເມື ອງ/Civil Rights Center (CRC), U.S. Department of Labor, 200 

Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210.  
 

ຖ້າທົ່ ານຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນນ້ັນ, ທົ່ ານຈະຕ້ອງລ ຖ້າ 

ກ)ຈ ນອ ງການນ້ັນອອກໜັງສື ແຈ້ງການປະຕິບັດການສຸດທ້າຍ, ຫລື  ຂ)ຈ ນ 90 ມື ້ ໄດ້ຜົ່ ານໄປ 

(ຂ ້ ນກັບວົ່ າໂຕໃດໄວກວົ່ າກັນ ກ ຫລື  ຂ), ແລ້ວຈ ົ່ ງຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ ສ ນກາງສິ ດທິພ ລເມື ອງ (CRC), U.S. 
Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210.  
 

ຖ້າອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນນ້ັນບໍົ່ ອອກໜັງສື ແຈ້ງການປະຕິບັດການສຸດທ້າຍໃຫ້ທົ່ ານພາຍໃນ 90 ມື ້  

ນັບຕ້ັງແຕົ່ ວັນທ ທ ົ່ ທົ່ ານໄດ້ຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກ, ທົ່ ານບໍົ່ ຕ້ອງລ ຖ້າຮັບໜັງສື ແຈ້ງນ້ັນອ ກ 

ແຕົ່ ທົ່ ານຈະສາມາດຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ CRC ໄດ້ແລ້ວ.  
 



ແຕົ່ ວົ່ າ ທົ່ ານຈ າເປັນຕ້ອງຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ CRC ບໍົ່ ເກ ນ 30 ມື ້ ຫລັງຈາກເສ້ັນຕາຍວັນທ  90 

(ເວ ້ າອ ກວິ ທ ໜ ົ່ ງ: ພາຍໃນ 120 ມື ້ ນັບຕ້ັງແຕົ່ ທົ່ ານໄດ້ຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນນ້ັນ.)  
 

ຖ້າກ ລະນ ອ ງການທ ົ່ ຮັບທ ນນ້ັນຫາກອອກໜັງສື ແຈ້ງການປະຕິບັດການສຸດທ້າຍກົ່ ຽວກັບຄ 
າຮ້ອງທຸກຂອງທົ່ ານ, ແຕົ່  ທົ່ ານບໍົ່ ພ ໃຈກັບຄ າຕັດສິ ນຫລື ຄ າຕອບຂອງອ ງການ, ທົ່ ານຈະສາມາດຍືົ່ ນຄ 

າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ CRC ໄດ້. ທົ່ ານຈ າເປັນ ຕ້ອງຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ CRC ພາຍໃນ 30 
ມື ້ ນັບຕ້ັງແຕົ່ ວັນທ ທ ົ່ ທົ່ ານໄດ້ຮັບໜັງສື ແຈ້ງການປະຕິບັດການສຸດທ້າຍນ້ັນ.  
 

ຜ ່້ ຈັດການເລືົ່ ອງໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ/ຫ້ອງການທ ົ່ ຣັຖອາຄັນຊ 

ມອບໝາຍໜ້າທ ົ່ ກວດກາໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ ກົ່ ຽວກັບ ທ ນ WIA ສ າລັບ ພະແນກບ 

ຣິ ການຄ ນງານແຫົ່ ງຣັຖອາຄັນຊ ແມົ່ ນ:  
 
Bernard Pighee 
Arkansas Division of Workforce Services  
P.O. Box 2981 Little Rock, Arkansas 72203-2981 

ເລກໂທຣະສັບ: (501) 682-1418 
Bernard.pighee@arkansas.gov 

 

ຄໍ າຮັບຮອງ  
 

ເພືົ່ ອເປັນການປະຕິບັດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມເງືົ່ ອນໄຂໃນການຮັບທ ນຊົ່ ວຍເຫລື ອຈາກກະຊວງແຮງງານ 
(Department of Labor), ພາຍໃດຫ ວຂໍ ້  1 ຂອງກ ດໝາຍ WIA, ອ ງການທ ົ່ ສະໝັກຮັບທ ນນ ້ ໃຫ້ຄ 

າຮັບຮອງວົ່ າຕ ນຈະປະຕິບັດຕາມ 
ລະບຽບການທັງໝ ດກົ່ ຽວກັບການບໍົ່ ໄຫ້ເລື ອກປະຕິບັດແລະການໃຫ້ໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ 
ຂອງປະມວນກ ດໝາຍຕໍົ່ ໄປນ ້ :  

ຫ ວຂໍ ້  6 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍວົ່ າດ້ວຍສິ ດທິພ ລເມື ອງ ປ  1964  

ມາດຕາ 504 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍວົ່ າດ້ວຍການຟ້ືນຟ ຄ ນພິການ ປ  1973  

ປະມວນກ ດໝາຍວົ່ າດ້ວຍການເລື ອກປະຕິບັດຄ ນອາຍຸສ ງ ປ  1975  

ຫ ວຂໍ ້  9 ຂອງບ ດແກ້ໄຂປະມວນກ ດໝາຍວົ່ າດ້ວຍການສ ກສາ ປ  1972  
 

ນາຍຈ້າງ/ໂຄງການທ ົ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ  
 

ອຸປະກອນເສີມແລະບ ຣິການຕ່າງໆມີໃຫ້ບ ຣິການຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄົນເສັຍອົງຄະ.  
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