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ສູນກາງສິ ດທິພົນລະເມື ອງ (CRC) ຂອງກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະຣັຖອະເມຣິ ກາ ເສັດສິ ້ ນການກວດສອບ ນະໂຍ
ບາຍ, ວິ ທີ ປະຕິບັດ ແລະວິ ທີ ດ າເນີ ນການ ຂອງໂຄງການການປະກັນວ່າງງານ (UI) ຂອງພະແນກບ ຣິ ການຄົນງານແຫ່ງຣັ
ຖອາຄັນຊ  (ADWS) ດ້ານການໃຫ້ບ ຣິ ການຕ່າງໆ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະຂ ້ ມູນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ ຮູ້ພາສາອັງກິດບ ່ ຫລາຍພ  
(LEP).  ຂ ້ ສະຫລຸບໂດຍທ່ົວໄປຂອງ CRC ຈາກການກວດສອບ ນະໂຍບາຍ, ວິ ທີ ປະຕິບັດ ແລະວິ ທີ ດ າເນີ ນການ ຂອງ 
ADWS ປາກົດວາ ADWS ບົກພ່ອງຈ ່ ງບ ່ ຕອບສນອງຕ ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ LEP ໃນຣັຖອາຄັນຊ .  ໃນບ ່
ດົນມານີ ້  ທາງ ADWS ຈ ່ ງໄດ້ເຊັນຂ ້ ຕົກລົງຍິ ນຍອມໃຫ້ກັບ CRC ວ່າຕົນຈະປັບປຸງແກ້ໄຂການບ ຣິ ການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລູກ
ຄ້າ UI ທີ່ ເປັນຄົນ LEP.   

 

ລູກຄ້າບາງຄົນອາດມີສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລື  ບ ຣິ ການ UI ຕ່າງໆ ຫາກມີການລົງຄ າເຫັນວ່າ ຜ່ານມາ 
ເຂົ າໄດ້ຖື ກປະຕິເສດເພາະຖື ກເລື ອກປະຕິບັດ.  ລູກຄ້າທີ່ ເຊື່ ອວ່າ ADWS ໄດ້ປະຕິເສດຫລື ຖ່ວງເວລາໃນການໃຫ້ຜົນປະ
ໂຫຍດຫລື ບ ຣິ ການ UI ໃດໆ ຍ້ອນວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຮູ້ພາສາອັງກິດບ ່ ຫລາຍພ  (LEP) ໃນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງ ວັນທີ  1 
ເດື ອນ 1 ປີ  2014 ເຖິງ ວັນທີ  15 ເດື ອນ 5 ປີ  2017 ຈະສາມາດຍື່ ນຄ າຮຽກຮ້ອງ ເລື່ ອງທີ່ ຕົນຖື ກປະຕິເສດ/ຖ່ວງເວລາ 
ພ້ອມເອກະສານຫລັກຖານ ຕ ່  ADWS ພາຍໃນເກ້ົາສິ ບ (90) ມື ້  ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ ພິມເຜີ ຍຂ ້ ປະກາດນີ ້ .  ຈ່ົງຍື່ ນຄ າຮຽກ
ຮ້ອງແລະເອກະສານຫລັກຖານທີ່ ສະແດງເຖິງ ປະເພດ ແລະ/ຫລື  ຈ ານວນ ຜົນປະໂຫຍດ ຊ ່ ງຜູ້ຮຽກຮ້ອງເຊື່ ອວ່າຕົນມີ
ສິ ດອັນສົມຄວນຮັບໄດ້ ແລະຄວນບອກເຫດຜົນດ້ວຍທີ່ ຕົນເຊື່ ອວ່າການບ ່ ຮູ້ຈັກພາສາເປັນອຸປະສັກຊ ່ ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນບ ່
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ UI ດ່ັງກ່າວ. 
 

ສ່ົງຄ າຮຽກຮ້ອງການຖື ກປະຕິ ເສດທັງໝົດ ເຖິ ງ:  
 
ADWS 
ATTN:  Corina Parra, LEP Coordinator 
P.O. Box 2981 
Little Rock, AR 72203 

 

ຫາກ ADWS ປະຕິເສດຄ າຮຽກຮ້ອງໃດໆທີ່ ຫາວ່າ ADWS ໄດ້ປະຕິເສດຫລື ຖ່ວງເວລາໃນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫລື ບ ຣິ
ການດ່ັງກ່າວ, ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສາມາດຍື່ ນອຸທອນໄດ້ຕ ່ ໄປ ດ້ວຍການຍື່ ນຄ າຮ້ອງທຸກໃຫ້ກັບ CRC ພາຍໃນ ໜ ່ ງຮ້ອຍແປດ
ສິ ບ (180) ມື ້  ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ່ ໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການປະຕິເສດຄ າຮຽກຮ້ອງດ່ັງກ່າວ.  
 

ຄ າອຸທອນຕ ່ ຄ າຕັດສິ ນປະຕິ ເສດຈາກ ADWS ຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ົງທາງໄປສະນີ  ເຖິ ງ:   
 
U.S. Department of Labor  
Civil Rights Center  
Office of External Enforcement 
200 Constitution Avenue, NW  
Room N-4123 
Washington, DC 20210  
 

ຫລື  ຈະສ່ົງຄ າອຸທອນຕ ່ ຄ າຕັດສິ ນປະຕິ ເສດຂອງ ADWS ທາງອີ ເມວ ກ ໄດ້ ເຖິ ງ:  
 
CRCExternalComplaints@dol.gov  
 

ຫລື  ຈະສ່ົງຄ າອຸທອນຕ ່ ຄ າຕັດສິ ນປະຕິ ເສດຂອງ ADWS ທາງແຟັກຊ໌  ກ ໄດ້ ເຖິ ງ: 
 

Office of External Enforcement ເລກແຟັກຊ໌  (202) 693-6505 (ບ ່ ໃຫ້ເກີ ນ 15 ໜ້າເຈ້ັຍ). 
 

ຫ້າມບ ່ ໃຫ້ ADWS ເລື ອກປະຕິບັດຫລື ຕອບໂຕ້ແກ້ແຄ້ນຕ ່ ຄົນໃດໆຍ້ອນຜູ້ກຽວຫາກໄດ້ປະກອບສ່ວນໃດສ່ວນໜ ່ ງໃນ
ເລື່ ອງນີ ້ , ລວມທັງການຍື່ ນຄ າຮ້ອງທຸກຫລື ຕອບສນອງຕ ່ ໃບແຈ້ງການປະຕິເສດ.  
 

ທຸກຄົນມີ ສິ ດຍື່ ນຄ າຮ້ອງທຸກ ເຖິງ CRC ພາຍໃນໜ ່ ງຮ້ອຍແປດສິ ບ(180)ມື ້  ນັບຕ້ັງແຕ່ໄດ້ຖື ກປະຕິບັດຕ ່ ສູ້ຕົນ ທີ່ ຜູ້
ກ່ຽວຄ ດວ່າການທີ່ ຕົນໄດ້ຖື ກປະຕິບັດແບບນ້ັນກ ເປັນຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວຮູ້ພາສາອັງກິດບ ່ ຫລາຍພ  (LEP) ຫລື ຍ້ອນເປັນຄົນທີ່
ຈັດເປັນກຸ່ມຊົນອື່ ນທີ່ ຖື ກປົກປ້ອງ.  ຄົນໃດທີ່ ມີ ຄ າຖາມກ່ຽວກັນການຍື່ ນຄ າຮ້ອງທຸກ ກ ສາມາດຕິດຕ ່ ສອບຖາມກັບ
ຫ້ອງການບັງຄັບກົດໝາຍພາຍນອກ ຂອງ CRC ເລກໂທ 202-693-6502 (ສຽງ) ຫລື  800-877-8339 (Federal Relay 

Service – TTY/TDD), ຫລື  ທາງອີ ເມວທີ່  CRCExternalComplaints@dol.gov. 

  


