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United States Department of Agriculture

េសចកែ�ី ថ�ងការណ៍សព�ី កាី រមិនេរ�សេអើង
ទីភា�ក់ងរមូលដ� ន ឬរដ� SNAP និង FDPIR និងអ�កទទួលជំនសួ របសពួ់ កេគ ្រតវែត្រ
� បកាសេសចក�ែថីងការណសី
�
៍ ព�ការមិ
ី នេរសេអើ
� ង ដូចខាងេ្រកាម៖
េដយអនុេលាមតាមបទប��តិ� និងេគាលនេយបាយស�ីពីសិទ�ិជនសីុវ� លៃនច្បោប់សហព័ ន� និ ង្រកសួ ងកសិ កម� សហរដ�ឣ េមរ�ក (USDA) េនះ ទី ភា�ក់ង រ ការ� យល័យ និងនិ េយជិ ត
និងសា� ប័នរបស់ ខ��ន ែដលចូល រួម ឬែដល្រគប់ ្រគងកម� វ� ធី USDA ្រត�វបានហាមឃាត់ពីការេរសេអើ
� ងេដយែផ�កេលើមូលដ� នជតិសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ្របភពេដើមជនជតិ េភទ ជំេនឿខាងសាសន ពិការភាព
ឣយុ ជំេនឿខាងនេយបាយ ឬការផ�ញតប
់ ឬការសងសកចំ
ឹ េពាះសកម�ភាពសិទជ�ិ នសុវី�លពីមុន េ�ក�ងកម�
� វ�ធី ឬសកម�ភាពណមួយ ែដលបានអនុវត� ឬបានផ�ល់មូលនិធិេដយ USDA។
បុគ�លមានពិការភាពែដលត្រម�វឱ្យមានមេធ្យោបាយ្របា្រស័យទាក់ទងែដលមានជេ្រមើសស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីកម�វធី�
(ឧទាហរណ៍អក្សរស្រមាប់មនុស្សខា�ក់
អក្សរេបាះពុម�ធំៗ
ែខ្សឣត់អូឌីេយ
ភាសាេ្របើស�� ស្រមាប់ជនជតិឣេមរ�ក ជេដម)
ើ ្រត�វទាក់ទងទីភា�ក់ងរេ� (ថ�ក់រដ� ឬមូលដ� ន) ជទីកែន�ងែដលពួកេគបានដក់ពាក្យសុំការធានរបរង។
� ់ បុគ�លននែដលថ�ង់ ពិបាកសា� ប់ ឬពិការខាងការនិយយ
ឣចទំនក់ទំនងមក្រកសួងកសកម�
ិ សហរដ�ឣេមរក� USDA តាមរយៈេសវេ�ទូរស័ព�ប��នបន�របស់សហព័ន� (Federal Relay Service) តាមេលខ៖ (800) 877-8339 ។
�
េលើសពីេនះ ព័ត៌មានអំពីកម�វធីឣចមានជភាសាេផ្សងៗេទៀត។
េដើម្បីដក់ពាក្យបណ� ឹងេចាទ្របកាន់ការេរ�សេអើងែដលពាក់ព័ន�កម�វ�ធី សូមបំេពញសំណុំែបបបទពាក្យបណ� ឹងសី�ពីការេរ�សេអើងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី� ្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក USDA, (AD-3027)
ែដលឣចរកសំណុំែបបបទពាក្យបណ� ឹងតាមបណ� ញេអឡក្រិ តនិ� ក៖
� យៃន្រកសួងកសិកមសហរដឣេមរ
� � ក�
How
to
File
a
Complaint,
និងេ�ការយល័
USDA
ណមួយ
ឬសរេសរលិខិតមួយច្បោប់
ែដលមានឣសយដ� នេផ�ើេ�្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរក�
USDA
និងផ�ល់ជូនព័ត៌មានទាងអស
ំ ់េ�ក��ងលិខិតេនះ
ែដលបានេស�ើសុំេ�ក�ងសំ
� ណុំែបបបទេនះ។
េដើម្បេស
ី សើ�ំុឯកសារថតចម�ងសំណំុ ែបបបទពាក្យបណ� ឹងមួយច្បោប់ សូមេ�ទូរស័ព�េលខ (866) 632-9992 ។ សូមប�នស
� ំណុំែបបបទែដលបានបំេពញ ឬលិខិតរបស់េលាកអ�ក
ជូនេ�្រកសងកសកម�
ួ ិ សហរដ�ឣេមរក� USDA តាមឣសយដ�ន៖
(1)

ប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍៖
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

ទរសារ៖
ូ (202) 690-7442; ឬ

(3)

អុីែម៉ល៖ program.intake@usda.gov

� ុនផ�ល់ឱកាសេស�ើគា�។
សា� ប័នេនះ គឺជ្រកមហ៊
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េសចកីែ�ថ�ងការណ៍សព�ី កាី រមិនេរ�សេអើង USDA (បន�)
ស្រមាប់កម� ធី�វ ជំនយួ ឣហារបត�
ូ ម� FNS េផ្សងៗេទៀតទាងអស,
ំ ់ ទីភា� ក់ងរមូលដ� ន ឬរដ� និងអកទទួ
� លជំនសួ របស់ពកួ េគ ្រតវែត្រ
� បកាសេសចកីែថ�ងការណ៍
�
សីព�ការមនេរសេអង
ី ិ � ើ ដចខាងេ
ូ ្រកាម៖
េដយអនុេលាមតាមបទប��តិ� និងេគាលនេយបាយសពីី� សិទ�ិជនសីុវ�លៃនច្បោប់សហព័ ន� និង្រកសួ ងកសិ កម� សហរដ�ឣ េមរ�ក (USDA) េនះ ទី ភា�ក់ងរ ការ�យល័យ និ ងនិេយជិ ត
និងសា� ប័នរបស់ខ��ន ែដលចូល រួម ឬែដល្រគប់ ្រគងកម� វ�ធី USDA ្រត�វបានហាមឃាត់ពីការេរស�េអើងេដយែផ�កេលើមូលដ� នជតិសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ្របភពេដើមជនជតិ េភទ ជំេនឿខាងសាសន ពការភាព
ិ
ឣយុ ជំេនឿខាងនេយបាយ ឬការផ�ញតប
់ ឬការសងសកចំ
ឹ េពាះសកម�ភាពសិទ�ិជនសុីវ�លពីមុន េ�ក�ងកម�
� វធី� ឬសកម�ភាពណមួយ ែដលបានអនុវត� ឬបានផ�ល់មូលនិធិេដយ USDA។
បុគ�លមានពិការភាពែដលត្រម�វឱ្យមានមេធ្យោបាយ្របា្រសយទាក់
័ ទងែដលមានជេ្រមើសស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីកម�វធី�
(ឧទាហរណ៍អក្សរស្រមាប់មនុស្សខា�ក់
អក្សរេបាះពុម�ធំៗ
ែខ្សឣត់អូឌីេយ
ភាសាេ្របើស�� ស្រមាប់ជនជតិឣេមរ�ក ជេដើម) ្រត�វទាក់ទងទីភា�ក់ងរេ� (ថ�ក់រដ� ឬមូលដ� ន) ជទីកែន�ងែដលពួកេគបានដកពាក
់ ្យសុកាំ រធានរបរង។
� ់ បុគ�លននែដលថ�ង់ ពិបាកសា� ប់ ឬពិការខាងការនិយយ
ឣចទំនក់ទំនងមក្រកសួងកសកម�
ិ សហរដ�ឣេមរក� USDA តាមរយៈេសវេ�ទូរស័ព�ប��នបន�របស់សហព័ន� (Federal Relay Service) តាមេលខ៖ (800) 877-8339 ។
េលើសពីេនះ ព័ត៌មានអំពីកម�វ�ធីឣចមានជភាសាេផ្សងៗេទៀត។
េដើម្បដក់
ី ពាក្យបណ� ងអំ
ឹ ពីការេរសេអើ
� ងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី�
សូមបំេពញសណំ
ំ ុ ែបបបទពាក្យបណ� ងអំ
ឹ ពីការេរ�សេអើងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី� ្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក
USDA
Program
Discrimination Complaint Form, (AD-3027) សូមរកសំណុ ំែបបបទពាក្យបណ� ឹងតាមបណ� ញេអឡិក្រត�និក៖ How to File a Complaint,
និងេ�ការយល
� ័យៃន្រកសួងកសកម�
ិ សហរដ�ឣេមរក�
USDA
ណមួយ
ឬសរេសរលិខិតមួយច្បោប់
ែដលមានឣសយដ� នេផ�ើេ�្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក
USDA
និងផ�លជូ់ នព័ត៌មានទាងអស
ំ េ�ក�
់ ងល
� ិខិតេនះ ែដលបានេសើស�េ�ក�
ុំ ងស
� ណំ
ំ ុ ែបបបទេនះ។ េដើម្បីេសស�ើ ំុឯកសារថតចម�ងសំណំុ ែបបបទពាក្យបណ� ឹងមួយច្បោប់ សូមេ�ទូរស័ព�េលខ (866) 632-9992 ។
សូមប�នស
� ណុំ ំែបបបទែដលបានបំេពញ ឬលខិិ តរបស់េលាកអ�ក ជូនេ�្រកសងកស
ួ ិកម�សហរដ�ឣេមរក� USDA តាមឣសយដ�ន៖
(1)

ប៉ុស�ៃ្របសណីយ៖៍
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

ទរសារ៖
ូ (202) 690-7442; ឬ

(3)

អុីែម៉ល៖ program.intake@usda.gov.

� ុនផ�ល់ឱកាសេស�ើគា�។
សា� ប័នេនះ គឺជ្រកមហ៊
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េសចកែ�ី ថ�ងការណ៍សព�ី កាី រមិនេរ�សេអើង USDA (បន�)
ពាក្យេសស�ើ រុំ មួ គា� (HHS)
សា� ប័នេនះ ្រត�វបានហាម្របាមពីការេរ�សេអើងេដយែផ�កេលមូើ លដ� នជតិសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ្របភពេដើមជនជតិ ភាពពិការ ឣយុ េភទ និងក��ងករណីមួយចំនួន គឺជំេនឿខាងសាសន ឬេគាលនេយបាយ។
្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក ក៏ហាម្របាមផងែដរ ចំេពាះការេរ�សេអើងេដយែផ�កេលើជតិសាសន៍ ពណ៌សម្បរ� ្របភពេដើមជនជតិ េភទ ជំេនឿខាងសាសន ពិការភាព ឣយុ ជំេនឿខាងនេយបាយ ឬការផ�ញ់តប
ឬការសងសកចំ
ឹ េពាះសកម�ភាពសិទជនស
ិ� ុីវ�លពីមុន េ�ក��ងកម�វ�ធី ឬសកម�ភាពណមួយ ែដលបានអនុវត� ឬបានផ�ល់មូលនិធិេដយ USDA។
បុគ�លមានពិការភាពែដលត្រម�វឱ្យមានមេធ្យោបាយ្របា្រស័យទាក់ទងែដលមានជេ្រមើសស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីកម�វធី�
(ឧទាហរណ៍អក្សរស្រមាប់មនុស្សខា�ក់
អក្សរេបាះពុម�ធំៗ
ែខ្សឣត់អូឌីេយ
ភាសាេ្របើស�� ស្រមាប់ជនជតិឣេមរ�ក ជេដើម) ្រត�វទាក់ទងទីភា�ក់ងរេ� (ថ�ក់រដ� ឬមូលដ� ន) ជទីកែន�ងែដលពួកេគបានដកពាក
់ ្យសុកាំ រធានរបរង។
� ់ បុគ�លននែដលថ�ង់ ពិបាកសា� ប់ ឬពិការខាងការនិយយ
ឣចទំនក់ទំនងមក្រកសួងកសកម�
ិ សហរដ�ឣេមរ�ក USDA តាមរយៈេសវេ�ទូរស័ព�ប��នបន�របស់សហព័ន� (Federal Relay Service) តាមេលខ៖ (800) 877-8339 ។
េលើសពីេនះ ព័ត៌មានអំពីកម�វ�ធីឣចមានជភាសាេផ្សងៗេទៀត។
េដើម្បីដក់ពាក្យបណ� ងអំ
ឹ ពីការេរសេអើ
� ងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី�
សូមបំេពញសណំ
ំ ុ ែបបបទពាក្យបណ� ងអំ
ឹ ពីការេរ�សេអើងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី� ្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក
USDA
Program
Discrimination Complaint Form, (AD-3027) សូមរកសំណុ ំែបបបទពាក្យបណ� ឹងតាមបណ� ញេអឡិក្រត�និក៖ How to File a Complaint,
និងេ�ការយល
� ័យៃន្រកសួងកសកម�
ិ សហរដ�ឣេមរក�
USDA
ណមួយ
ឬសរេសរលិខិតមួយច្បោប់
ែដលមានឣសយដ� នេផ�ើេ�្រកសួងកសិកម�សហរដ�ឣេមរ�ក
USDA
និងផ�ល់ជូនព័ត៌មានទាំងអស់េ�ក��ងលិខិតេនះ ែដលបានេស�ើសុំេ�ក��ងសំណុំែបបបទេនះ។ េដើម្បីេស�ើសុំឯកសារថតចម�ងសំណុំែបបបទពាក្យបណ� ឹងមួយច្បោប់ សូមេ�ទូរស័ព�េលខ (866) 632-9992 ។
សូមប�នសំ
� ណំុ ែបបបទែដលបានបេំ ពញ ឬលិខិតរបស់េលាកអ�ក ជូនេ�្រកសងកសិ
ួ កម�សហរដ�ឣេមរក� USDA តាមឣសយដ�ន៖
(1)

ប៉ុស�ៃ្របសណយ៍ី ៖
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2)

ទរសារ៖
ូ
(202) 690-7442; ឬ

(3)

អុីែម៉ល៖ program.intake@usda.gov.

ស្រមាប់ព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀត ែដលេដះ្រសាយប�� កម�វ�ធីឣហារូបត�ម�បែន�ម (SNAP) េនះ បុគ�លនន្រត�វទាក់ទងតាមេលខទូរស័ព�ទាន់េហតុការណ៍ (USDA SNAP Hotline
Number) គឺេលខ (800) 221-5689 ែដលឣចមានជភាសេអស៉្បោញផងែដរ ឬក៏េ�ទូរស័ព�តាមេលខទូរស័ព�ទាន់េហតុការណ៍/ព័ត៌មានរដ� State Information/Hotline
Numbers (សមចុ
ូ ចតំណភា� ប់េនះ ស្រមាប់ប�ីេលខទូ
� រស័ព�ទាន់េហតុការណ៍តាមរដ�) ែដលឣចរកបានតាមបណ�ញេអឡិក្រត�និក៖ SNAP Hotline.
េដើម្បីដក់ពាក្យបណ� ងអំ
ឹ ពីការេរសេអើ
� ងែដលពាក់ព័ន�កម�វធី� ែដលទទួលបានជំនួយហរិ��វត�សហព័
� ន� តាមរយៈ្រកសួងសុខាភិបាល និងេសវកម�្របជពលរដ�សហរដ�ឣេមរក� (U.S. Department of
Health and Human Services (HHS)), សូមសរេសរមក៖ HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200
Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ឬការេ�ទូរសពេលខ
័ � (202) 619-0403 (ជសេមង)
� ឬ (800) 5377697 (TTY)។
� ុនផ�ល់ឱកាសេស�ើគា�។
សា� ប័នេនះ គឺជ្រកមហ៊
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