
Ti t le  V I  is  the Law

ມາດຕາ (Title) VI ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິພລົເມອືງປີ 1964 ກາໍໜດົໄວວ້າ່ ບ່ໍ

ມຜີ ໃ້ດຢ ໃ່ນສະຫະລດັ ໂດຍອງີໃສພ້ື່ນຖານດາ້ນຊນົຊາດ, ສຜີີວ ຫລືຊາດກາໍເໜີດ 

ຕອ້ງຖກືແບງ່ແຍກ, ຖກືປະຕິເສດບ່ໍໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫລື ຕອ້ງຖກືຈາໍ

ແນກທຢ ພ່າຍໃຕໂ້ຄງການຫລືກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫລືອຈາກລດັຖະບານ

ກາງ. ຄາໍສ ັງ່ບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດ ີ(Presidential Executive Order)  

ເລກທີ 12896 ລະບບຸອກວາ່ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຍດຸຕິທາໍທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ

ໃຫໝ້ ປ່ະຊາຊນົຂອງຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ ແລະ ມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່.  ຄາໍສ ັງ່ບໍລິຫານຂອງ

ປະທານາທິບໍດ ີ(Presidential Executive Order) ເລກທີ 13166 ລະບບຸອກ

ວາ່ຕອ້ງໃຫກ້ານບໍລິການແກບ່ກຸຄນົທ່ີມລີະດບັຄວາມສາມາດດາ້ນການໃຊພ້າສາ

ອງັກດິຈາໍກດັ.   

ຜ ໃ້ດກຕໍາມທ່ີເຊື່ອວາ່ພວກຕນົຖກືແບງ່ແຍກ,ຖກືປະຕິເສດບ່ໍໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫລື 

ໄດຖ້ກືຈາໍແນກ ສາມາດຂຽນຄາໍຟອ້ງຮອ້ງສ ົງ່ໄປຍງັCapitol Corridor Joint Powers 

Authority. ກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລດັ ກາໍໜດົວາ່ ຄາໍຟອ້ງຮອ້ງຕອ້ງ

ຂຽນພາຍໃນ ນ ່ງຮອ້ຍແປດສບິ (180) ວນັຕາມປະຕິທິນພາຍຫລງັທ່ີມເີຫດການທ່ີຖກືກາ່ວ

ຫານ ັນ້ເກດີຂ ນ້.  

ເພ່ືອຂເໍອົາຂໍມ້  ນເພ້ີມເຕີມກຽ່ວກບັ ຂໍບ້ງັຄບັທ່ີບ່ໍໃຫມ້ ີ ການຈາໍແນກ ຫລື ເພ່ືອປະກອບຄາໍ

ຟອ້ງຮອ້ງເລ້ືອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັມາດຕາ (Title) VI ກະລນຸາສ ົງ່ຄາໍຮອ້ງໄປທ່ີ: 

 Capitol Corridor Joint Powers Authority 
c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) 

ATTN:  Office of Civil Rights 
300 Lakeside, Suite 1800 

Oakland, CA  94612 
(510) 874-7333  Fax (510) 464-7587 

info@capitolcorridor.org 

ແບບຟອມຄາໍຟ້ອງຮອ້ງຍງັສາມາດຊອກຫາເອົາໄດທ່ີ້ເວັບໄຊ ທ່ີ 

www.capitolcorridor.org/title-vi/ 
 

ສິດຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ມາດຕາ (Ti t le ) VI

ຂອງກດົໝາຍວ່າດ້ວຍສິດພ ົລເມ ືອງ ປີ1964

Rev. 01/17/2017 



ກັບຄືນສໍາເລັດ Title VI ແບບຟອມການຮ້ອງໄປ: 

Capitol Corridor Joint Powers Authority 

c/o San Francisco Bay Area Rapid Transit District, Attn: Office of Civil Rights 

300 Lakeside Drive, Suite 1800, Oakland, CA 94612 

Tel:  510-874-7333 Fax: 510-464-7587 Email: info@capitolcorridor.org 

Rev. 01/17/2017 

ຊ ື່ ຜ  ູ້ຂຮໍ ູ້ອງຮຽນ ໂທລະສບັເຮ ອນ 

ທ ື່ ຢ ື່ເຮ ອນ 

ຖະໜນົ  ເມ  ອງ, ລດັ    ລະຫດັເຂດໄປສະນ 

ໂທລະສບັບື່ອນເຮັດວຽກ 

ສ ຜ ວ/ກ ື່ມຊນົຊາດ ເພດ ອ -ເມລ 

ຜ ູ້ທ ື່ ຖ ກຈາໍແນກຕໍື່  (ຖູ້ານອກຈາກຜ ູ້ຟູ້ອງຮູ້ອງ) ໂທລະສບັເຮ ອນ 

ທ ື່ ຢ ື່ເຮ ອນ 

ຖະໜນົ  ເມ  ອງ, ລດັ   ລະຫດັເຂດໄປສະນ 

ໂທລະສບັບື່ອນເຮັດວຽກ 

1. ພ ູ້ນຖານໃນການຖ ກຈາໍແນກສະເພາະໃນຫາດການ (ເລ ອກຂໍູ້ທ ື່ ເໝາະສມົ):

  ເຊ ູ້ອຊາດ  ສ ຜ ວ  ຊາດກາໍເນ ດ

2. ວນັທ ື່ ຂອງການກະທາໍການຈາໍແນກທ ື່ ຢ ື່ໃນການກື່າວຫາ ________________________________________________________

3. ຜ ູ້ຖ ກຟູ້ອງຮູ້ອງ (ຜ  ູ້ທ ື່ ທື່ານຟູ້ອງຮູ້ອງ)

ຊ ື່

ຕາໍແໜື່ງ ສະຖານທ ື່ ເຮັດວຽກ 

4. ອະທິບາຍວທິ ທ ື່ ທື່ານຖ ກຈາໍແນກ. ມ ຫຍງັເກ ດຂ ູ້ນ ແລະ ໃຜເປັນຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບ? ເພ ື່ ອຕູ້ອງການບື່ອນຂຽນຕ ື່ ມໃຫູ້ຄດັຕິດເຈ ູ້ຍຂຽນຕ ື່ ມນ ັູ້ນ.

5. ທື່ານໄດູ້ຍ ື່ ນໃບຟູ້ອງຮູ້ອງນ ູ້ນາໍລດັຖະບານກາງ, ໜື່ວຍງານລດັ ຫ  ໜື່ວຍງານທູ້ອງຖິື່ ນ; ຫ  ສານຂອງລດັຖະບານກາງ ຫ  ສານຂອງລດັແມ ື່ນບໍື່ ?

 ແມ ື່ນ      ບໍື່ ແມ ື່ນ  ຖູ້າຄາໍຕອບແມ ື່ນ, ໃຫູ້ໝາຍໃສື່ທ ກໜື່ວຍງານທ ື່ ທື່ານຍ ື່ ນຄາໍຟູ້ອງຮູ້ອງນາໍ: 

 ໜື່ອຍງານລດັຖະບານກາງ  ສານລດັຖະບານກາງ  ໜື່ວຍງານລດັ  ສານຂອງລດັ

 ໜື່ວຍງານທູ້ອງຖິື່ ນ  ວນັທ ື່ ຍ ື່ ນ________________________________________________________________

6. ເອົາຂໍູ້ມ  ນຂອງຄນົທ ື່ ຄວນພວົພນັນາໍສາໍລບັອງົການ ຫລ  ສານອ ື່ ນທ ື່ ທື່ານຍ ື່ ນຄາໍຟູ້ອງຮູ້ອງນາໍ ເພ ູ້ມເຕ ມອ ກ:

ຊ ື່

ທ ື່ ຢ ື່ ຖະໜນົ  ເມ ອງ, ລດັ  ລະຫດັເຂດ ໂທລະສບັ

ເຊັນຄາໍຟູ້ອງຮູ້ອງສະບບັນ ູ້ ຢ ື່ບື່ອນເປົື່ າຫວື່າງຂູ້າງລ ື່ມນ ູ້. ເອົາເອກະສານໃດໆ ທ ື່ ກ ື່ຽວຂູ້ອງກບັກລໍະນ ນ ູ້ ຄດັຕິດໃສື່ນາໍ. 

ລາຍເຊັນ ວນັທ 

ອງການ CAPITOL CORRIDOR JOINT POWERS AUHTORITY 

ແບບຟອມຄາໍຂຮໍ ອງຮຽນສາໍລບມາດຕາ TITLE VI  


