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េសចរេីផើម 
ជំពរូេនះេាៀពរពដពីនតីិវ�ធីែដលមា សដសត (MassDOT) អនសវត និ្ សេ្មចរ់ពា ក្ សពីីកាេាេសេអើ្ ម្្6ី។ នតីវិ�ធទីំ្េនះ្ត្វតនេាៀពចំេឡើ្  េដើម្ីផលដចំណតដកា្សពចរពដេឣេដើមពា ក្  និ្ ចស្ពា ក្។ ខ�កមសា

នីតិវ�ធទីំ្េនះ្ត្វតនែរស្មសលរ��្ឆ� 2ំ017 ែដលជែផ�រមួៃនរិច�សហកាារ្អ្�ភពម្្6ី ៃនODCR និ្្រ�មេសសើពអេ្ងត។ រ��្ សា ាតតីរភព និ្ តម� ភព ពសគ�លរិODCR 
តនខតិខំ្ពក្ែ្ព្េធបើេឣនតីវិ�ធីៃនការដរ់ពា ក្ េ�្គពដែផ�រាពសដាដដនិ្សហពពននែដលត្ម្វេឣគា នកាេាេសេអើ្  (ដចូជម្្6ី និ្ ្7ី) មនភពដចូគ�  ឣចេធបើេេតន េហើសាាាជនឣចលដតនេប្សសល។ 
 
េគលពាំ្ និ្  កាអនសវត 
ជំពរូេនះច្្រ្េឡើ្  េដើម្ីពេ្ងើតនតីិវ�ធសី្មពដអនសវត និ្ េធបើកាសេ្មច ទំ្ រ់ពា ក្ សពីីកាេាេសេអើ្ ែដលេគពក្មរ MassDOT េយផ លដ និ្ រ់ពា ក្ សីពកីាេាេសេអើ្ែដល MassDOT មនសិ្ នអណំចណតដែច្ 
េ្កមម្្6ី ៃនចរពដសពីីសិ្នសសីវ�លឆ�  ំ1964 (the Civil Rights Act of 1964) េហើនិ្ឣជជ ធាាដដ និ្ ឣជជ ធាសហពពននែផ�រគា នកាេាេសេអើ្ ាួមទំ្  ចរពដសីព ីជនពកិាជនជតឣិេមា�រ (ADA)។ 
 
នីតវិ�ធទីំ្េនះេាៀពរពដពដីំេាើាកាាដដតលែដលមនេគលេារំាតដសម� លដ និ្ លសពពំតតដកាេាេសេអើ្ រ��្ សរមាភពនិ្ រមាវ�ធីននែដលសហពពននផលដជំនួ។ 
នីតវិ�ធទីំ្េនះមនិផលដមេធ្តេះ្សដលដេដើមពា ក្ែដលែសប្ ារកាព្តលយផ លដខ�សន ាួមមនកាស្ជមសងចតិ ឬ្តរដ្ ូាទតដេនះេ្។ នតីិវ�ធីទំ្ េនះរ៏មនិហមតដេដើមពា ក្ មនិេឣេេរដរ់ពក្ជមួនក្ ភ� រដបាាដដ 
និ្សហពពននេផ្្េ្ៀត ឬរព៏ដេិសធសិ្ នាពសដេដើមពា ក្ រ��្កាេស�ើសសំកាផលដ្ពករកជលរជាលតរជនស្មពដេះ្ស្េ្បើាេាេសេអើ្ ែដលតនេណ្រ��្ រ់ពា ក្ េនះែដា។ 
 
នីតវិ�ធីែដលតនេាៀពរពដរ��្តរសាេនះ្ត្វតនេគអនសវតជមួនក្  MassDOT េហើនិ្ អ�រ្្លួជំនួពន ្រ�មហហសនេេា កា និ្ ្រ�មហហសនេេា កាពន រលដកា្គពដ្ គ្សរមាភពនិ្ រមាវ�ធីននែដលសហពពននផលដជនំួ។ 
 
ជែផ�រមួៃនរចិ�ខំ្ពក្ ែ្ព្ាពសដពរួេគរ��្ កាអនសវតមម្្6ី អ�រែដល្្ួលជនំួហិា��វត��ពសីហពពននមាល MassDOT ្ត្វតនេលើរ្ករចិតេឣេ្ពើ្ តសដនតីិវ�ធីៃនការដរ់ពា ក្េនះ។ 
កាេ្ពើ្តសដនតីិវ�ធីេនះព�� រដថអ�រ្្លួជនំួពនទំ្េនះ ្្ួលស� លដកតពបរិច�ាពសដពួរេគរ��្ កាផលដឱកសេឣសាាាជនរដរ់ពា ក្ ្ពឆំ្នក្ កាពំនលរជខាខ គា នកាេាេសេអើ្  ្គពដសរមាភព េសររមា 
និ្រមាវ�ធីននាពសដអ្�ភព។ ្សពមកាែានាំពសដសហពពនន អ�រ្្ួលជនំួពនទរដ្ ្នក្កាេធបើដំេាើា លដដក្ថពរួេគមនសិ្ នអណំចរ��្ កាអនសវតពា ក្ ម្្6ី ាួចផលដដំាក្ដលដអ�រ្្លួជនំួែដលជ MassDOT 
អំពីរ់ពា ក្ ែដលេគតន្្ួល និ្  ល្នផលៃនកាេសសើពអេ្ងតេ�េពលែដលេះ្សរ់ពា ក្ ។ អ�រ្្ួលជំនួពនទរដ្ ្នក្ កាេធបើដំេាើាេលើផ�្វធំ កនដែតលដថ ពរួេគគា នសិ្ នអណំចរ��្កាេសសើពអេ្ងត 
រ់ពា ក្ សពីពី្េលាើសម្្6ី ែដលមនអ្�ភពាពសដពួរេគជចស្ពា ក្ េនះេ្ (្ពសនិអ្�ភពាពសដពរួេគជចស្ ពា ក្  ឬ ភគីែដល្ត្វតនេគេណ្ថតនេលាើសម្្6ី) ។ ្គពដរ់ពា ក្ ទំ្ េនះ នក្្ត្វេគព��្នេេ 
MassDOT េដើម្ីេធបើកាសេ្មចថ អ្�ភពណមនសិ្ នេសសើពអេ្ងត។ អ�រ្្លួជំនួពនទរដ្្នក្ កាេធបើដំេាើាេលើផ�្វធំ ារកសិ្ នពណិាណថកាេណ្្ពកនដៃនកាេលាើសម្្6ី ជព�� រ ពដា្ និ្ /ឬ 
ព�� ៃនកាេគាពេគលកាាាៃផផរ��្  ពាសែនពរួេគ្ត្វតនហមតដមិនេឣេចចេសចរីសេ្មច េ្ះេនះឣចជកាេលាើសម្្6ី។ MassDOT សូមេលើរ្ករចតិេឣអ�រ្្លួជនំួពនទំ្អសដទរដ្ ្េេអ�រជំនចម្្6ី 
ាពសដ ODCR ែដលជនរ្គពដ្គ្រមាវ�ធសីហពពនន និ្/ឬ នរ្គពដ្គ្េសសើពអេ្ងត េ�េពលែដល/្ពសនិេពើពរួេគតន្្លួរ់ពា ក្ទរដ្ ្នក្ ម្ត្6ី េដើម្ីានាថមនកាេះ្ស្តកម្ត្វ។ 
 
និមនព 
េដើមពា ក្ (Complainant )៖ ជនណែដលរដរ់ពា ក្េេ MassDOT។ 
 
រ់ពា ក្  (Complaint)៖ តរសាសពីីកាេណ្្ពកនដទរដ្ ្នក្កាេាេសេអើ្ ជលខិិតសាេសាេៃដ ឬ ជសាេអឡិច្តន្ិចែដលទមទាេឣកា�លពែដលតន្្ួលតរសាេនះណតដវ�ានកាេះ្ស។ 
្ពសិនេពើអ�ររដរ់ពា ក្មនពិកាភព េនះនិមនពៃនរ់ពា ក្ េនះ រពដព��្លទំ្្្ម្ដេផ្្ងែដលជួស្មសលដលដពិកាភពាពសដេដើមពា ក្ ។ 
 
កាេាេសេអើ្ (Discrimination)៖ សរមាភព ឬ អសរមាភព េេចតន ឬ អេចតន ចំេះជនណម� រដរ��្សហាដដឣេមា�រែដលតន្្ួលា្ភពមនិេសាើគ�  ឬ ភពខសសគ� ចដ្សឡះរ��្ សរមាភព

ឬរមាវ�ធណីមួែដលសហពពននផលដជំនួ េសាែតជតិសសនា, ពា៌សម �្ា េដើមរំេាើត ឬលរជាលេផ្្េ្ៀតែដល្្លួស� លដេឣជជ ធាគា នកាេាេសេអើ្ដូចជ េភ្ ឣស ឬពិកាភព។  
 
ាដដតល្ពតិពតិកា (Operating Administrations)៖ ភ� រដបាេផ្្ងៃននរដ នដករជ��ន្ាពសដសហាដដឣេមា�រ ាួមមន ាដដតលផ�្វធំាពសដសហពពនន (Federal Highway 
Administration) (FHWA) ាដដតលេសរេធបើដំេាើាសាាាលាពសដសហពពនន (Federal Transit Administration) (FTA) ាដដតលផ�្វែដរាពសដសហពពនន (Federal Rail 
Administration) និ្ ាដដតលសសវត�ភិពចរចាាាផ�្វជត ិ(National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA) ែដលផលដជំនួេឣសរមាភព 
ឬរមាវ�ធីទំ្ ំណទរដ្្នក្កាដករជ��ន្។  
 
ចស្ពា ក្ (Respondent)៖ ជនណ, ភ� រដបាណ, ស� ពពនណ, ឬ អ្�កាណែដល្ត្វតនេគេណ្្ពកនដថ មនជពដរដពពនននក្កាេាេសេអើ្។ 
 
ការដរ់ពា ក្  
ែផ�រេនះនក្េាៀពរពដលមមតិអពំនីតីិវ�ធីាពសដនរដ នដករជ��ន្ាដដមា សកឈូេសត (MassDOT) រ��្ កាណតដែច្រ់ពា ក្ សពីកីាេាេសេអើ្ម្្6ី (េាេសេអើ្េសាជតិសសនា ពា៌សម �្ា ឬេដើមរេំាើត ាួមព��្លទំ្ ភស) 
និ្  រ់ពា ក្សពីីកាេាេសេអើ្ ែដលមនែច្ពែន�មរ��្ ចរពដសពីីភពគា នកាេាេសេអើ្ាពសដសហពពនន (េាេសេអើ្ េសា េភ្ ឣស ឬពកិាភព)។ ចរពដនិ្ នតីិព��តិាពសដសហពពននែដល្គពដា ពដម្្6ី 
ៃនចរពដសពីីសិ្ នសសីវ�លឆ� 1ំ964 (ម្្ី 6) ផលដសិ្នអណំចស្មពស្មសលរ��្កាេសសើពអេ្ងតរ់ពា ក្ទរដ្្នក្សិ្ នសសីវ�លេេេឣនរដ នសតធិមស៌ហាដដឣេមា�រ (US DOT) 
ែដលសហកាា ្ជិតស�ិតជមួនិ្ ភ� រដបាសហពពននែដលមន្ំនលួខសស្ត្វេនះ។ រ��្ វ�សពដករជ��ន្ សិ្នអណំចេសសើពអេ្ងតេនះស�តិរ��្ ៃដនរដ នដករជ��ន្សហាដដឣេមា�រ (US DOT) និ្ ភ� រដបាេផ្្ងាពសដនរដ នេនះ

ស្មពដមធ្តដករជ��្នេផ្្ង ាួមទំ្ ាដដតលផ�្វធំាពសដសហពពនន (FHWA) និ្ាដដតលេសរេធបើដំេាើាសាាាលាពសដសហពពនន (FTA)។ េដើម្ីេឣ្សពេេមលរជខាខ ាពសដនរដ នដករជ��ន្សហាដដឣេមា�រ 
FHWA និ្FTA តនពេ្ងើតព្ព��តិ និ្កាែានំ ែដលត្ម្វេឣអ�រ្្លួជនំួ និ្ អ�រ្្លួជំនួសហពពននពន ពេ្ងើតនតីិវ�ធសីំរពដណតដែច្រ់ពា ក្ ម្្6ី ែដលេគតនរដជមួនក្ អ្�ភពទំ្ េនះ។ 
 



នីតិវ�ធីែដលមនេាៀពរពដខ្េ្កម ្តវ្តនែរស្មសលពនីតីិវ�ធីែដល្ត្វតនែានំេឣេ្ពើ្តសដ េនរដ នសតធិម៌សហាដដឣេមា�រ (US DOJ) េហើ្ត្វតនេាៀពចំេឡើ្  េដើម្ីផលដឱកសេសាើភពមួ

រ��្កាេះ្សរ់ពា ក្ ែដលេគាពមនតីវិ�ធី្តកម្ត្វ េឣទំ្ េដើមពា ក្  និ្ ចស្ពា ក្។ េ្កពីនតីិវ�ធេីះ្សរ់ពា ក្ ជផ�្វកាែដលតនេាៀពរពដជលមមតិេ�្ីេនះ MassDOT នក្ណតដដវ�ានកា្ពដសង តដកាេាេសេអើ្

េដើម្ីែសប្ារដំេណះ្សេ្즈ផ�្វកាចំេះរ់ពា ក្ម្្6ីទំ្អសដេ�េពលណែដលឣចេធបើតន។

ដេំាើាកាៃនការដរ់ពា ក្

1. េតើអ�រណឣចរដរ់ពា ក្ តន?
្គពដសាាាជន ាួមទំ្ អតិតជិន េពរជជន ្រ�មហហសនេេា កា ឬ អ�រ្្ួលជនំួពនាពសដ MassDOT ទំ្អសដែដលលដថ ពរួេគយផ លដ ឬភគី្ ីពី ឬ្រ�មមនសស្ណមួ្ត្វតនេគេធបើតព ឬមនិផលដភពេសាើគ� េសាែតជតសិសនា 
ពា៌សម �្ា ឬេដើមរំេាើត (ាួមទំ្ ចំេាះដក្ភសអ្ដេគ�សមនរ្មតិ) ែដលេលាើសនក្ ម្្6ី ៃនចរពដសពីសីិ្ នសសីវ�លឆ� 1ំ964 ទរដ្ ិននក្ ដីកា និ្ចរពដាដដ និ្ សហពពនន

ឬេលាើសនក្េគលកាាា្ពដសង តដកាពំនភពគា នេាេសេអើ្ ាពសដ MassDOT (ADHP)។ កាស្សករសាាាជន េ្កមេហតសផល ជតិសសនា ពា៌សម �្ា ឬេដើមរំេាើត រ៏្ត្វតនហមតដរ��្ម្្6ី នក្
េគលកាាាADHP។

2. េតើខជ�រដរ់ពា ក្ េាេពៀពណ?
រ់ពា ក្ ឣចរដតនមាល ៖ 

Boston Region Metropolitan Planning Organization Title VI Specialist 
Email: civilrights@ctps.org 
Phone: 857-702-3700 

អ�រជំនចម្្ី6 ាពសដ MassDOT  
(The MassDOT Title VI Specialist) 
កា�លពសិ ន្សសីវ�លនិ្ច្ម�ះាពសដ MassDOT
(MassDOT Office of Diversity and Civil Rights) 
្ូាសពពផ៖ 857-368‐8580 ឬ 7-1-1 េសររមាស្មពដជនពិកា

អសីេមាល៖ MassDOT.CivilRights@state.ma.us

កា�លពសិ្ នសសវី�លនិ្ ច្ម�ះាពសដ MassDOT-អ �្ភពេសសើពអេ្ ងត  
(The MassDOT Office of Diversity and Civil Rights- Investigations Unit) 
ជនំួកាេលខៃនកា�លពសិ្នសសីវ�លនិ្ ច្ម�ះ MassDOT
(Assistant Secretary of Diversity & Civil Rights, MassDOT) 
អសីេមាល៖ odcrcomplaints@dot.state.ma.us

ាដដតលផ�វ្ធាំពសដសហពពនន 
(The Federal Highway Administration) 
ាដដតលផ�្វធំាពសដសហពពនន 
(Federal Highway Administration) 
នរដ នដករជ��ន្សហាដដឣេមា�រ  
(U.S. Department of Transportation) 
កា�លពសិ្ នសសីវ�ល  
(Office of Civil Rights) 
អសីេមាល៖ CivilRights.FHWA@dot.gov
្ូាសពពផ៖ 202‐366‐0693

ាដដតលេសរេធបើដេំាើាសាាាលាពសដសហពពនន

(The Federal Transit Administration) 
ាដដតលេសរេធបើដំេាើាសាាាលាពសដសហពពនន 
(Federal Transit Administration) 
នរដ នដករជ��ន្សហាដដឣេមា�រ 
(U.S. Department of Transportation) 
កា�លពសិ្ នសសីវ�ល  
(Office of Civil Rights) 
ជូនចំេះ៖ ្រ�ម្្លួរ់ពា ក្



 (Attention: Complaint Team) 
 
សូមរាំតដចំណថំ៖ 

• េ�េពល FTA ្្លួរ់ពា ក្ម្្6ី ទរដ្ ្នក្ MassDOT អ�រ្្លួជនំួពន ឬ្រ�មហហសនេេា កា េនះFTA ឣចេស�ើ MassDOT េឣេសសើពអេ្ងតរាាីេនះ។ 

• ្ពសិនេពើរ់ពា ក្ម្្6ី ្ត្វតនរដេេេឣ MassDOT េេណ្អ្�ភពែផ�រផ�្វធំាពសដ MassDOT (MassDOT’s Highway Division)ពពី្ពំន 
េនះរ់ពា ក្នក្្ត្វព��ន្ពនេេ កា�លពែផ�រ FHWA ្ពណតំំពនដែដលនក្ ព��្នរ់ពា ក្ ពនេេកា�លពរណ លែផ�រសិ្ នសសីវ�លាពសដ FHWA ស្មពដណតដកាពន។ 

• ្ពសិនេពើរ់ពា ក្ម្្6ី ពក្អ�រ្្ួលជនំួពនាពសដអ្�ភពែផ�រផ�្វធាំពសដMassDot េហើរ់ពា ក្្តវ្តន្្លួេ MassDOT េនះ MassDOT ឣចណតដែច្ 
និ្េសសើពអេ្ងតរ់ពា ក្ ឬ ឣចនក្ ព��្នពនេេ HCR េដើម្ីេសសើពអេ្ងត។ 
 

3. េតើខជ�ំ្ តវ្មនអបខី�ះេ�រ��្ រ់ពា ក្ ាពសដខជ�?ំ 
 ្្ម្ដែពពព្ៃនរ់ពា ក្ ម្្6ី/ភពគា នកាេាេសេអើ្ ឣចទចរតនមាល្ពពពននេអឡិច្តន្ិច ពេីគហ្ំពពាម្្6ីាពសដMassDOT 
(http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx) ឬ ជ្្ម្ដ្រសពំេពចេៃដ 
ពីអ�រជនំចម្្6ីាពសដMassDOT ែដលតនេាៀពរពដខ្េលើ។ មា្្វ�ចេ្ៀត េដើមពា ក្រឣ៏ចរដរ់ពា ក្ ែដលមនលរជាល្សេដៀ្គ� រ��្ ្្ម្ដេផ្្េ្ៀតែដលាួមមន៖  

• េឈា ះ ហត�េលខ និ្ពពតម៌ន្នំរដ្នំ្រ��្ េពលពច��ព្ន�ាពសដអ�រ (ដចូជេលខ្ូាសពពផ និ្ ឣសដ ន) 

• េឈា ះ និ្ េលខសម� លដាពសដជនជពដេណ្ (្ពសនិេពើអ�រដក្  េហើ្ពសនិេពើណំតចដ) 

• កាេាៀពរពដពីេពលេវល ្ីរែន�្  និ្ វ�ធីែដល្េ្បើហមតដ ែដលអ�ររពំស្េណ្ពក្ េនះតនេរើតេឡើ្  
• កាេាៀពរពដលមមតិថេតើេហតសអបតីនជអ�រលដថ េគ្ព្ពកតិេេេលើអ�រ ខសសពអី�រដៃ្? 

• េឈា ះ និ្ ពពត៌មន្នំរដ្ ំន្ាពសដសរ្ី េហើនិ្  
• ពពត៌មនននទំ្ ំណែដលអ�រលដថមនជពដទរដ្ ្នក្រ់ពា ក្ាពសដអ�រ 

 
រ. រ��្រាាីែដលេដើមពា ក្ មិនឣចផលដលខិិតជលលរជាាអរ្ាតនេ្ រ់ពា ក្ ជរ់សដំឣីចេធបើេេតនេេកនដកា�លពសិ្ នសសីវ�ល និ្ ច្ម�ះ (ODCR)។ េដើមពា ក្

នក្ ្ត្វសមា សេម្ននីេសសើពអេ្ងតសិ្ នសសីវ�ល (CRI)។ ្ពសនិេពើណតំចដ ម�នCីRI នក្ជួេដើមពា ក្ រ��្កាែ្ពក� រ់ពា ក្ ជរ់សដំ ីមរជរ់ពា ក្ លលរជាាអរ្ា។ 
េដើមពា ក្គាួែតចសះហត�េលខេលើ្គពដរ់ពា ក្ ទំ្ អសដ។ 

ខ. រ់ពា ក្ អនមរិឣចនក្ រដមវ�ធីដចូគ� ។ រ់ពា ក្អនមិរនក្ ្ត្វតនេសសើពអេ្ងតមវ�ធីដចូគ� នក្រ់ពា ក្ដៃ្េ្ៀត។ 
គ. រ់ពា ក្ សាេសាជភសណរ៏េែដលពភិពេលរ្្ួលស� លដ នក្ ្ត្វតនេគ្្លួ។ អ�ររ៏ឣចែសប្ារែពពព្រ់ពា ក្ជពហសភសតនែដា។ 
 

4. េតើខជ�ំ្ តវ្រដរ់ពា ក្ រ��្ ាលេពលពាសនា ន? 
រ. រ់ពា ក្ េណ្្ពកនដពពី្េលាើសម្្6ី និ្ /ឬ េគលកាាាADHPាពសដMassDOT ្ត្វរដ មិនេឣេលើសមួាែពាតសិពៃតស (180) ណពដពីៃតសែដលព្េលាើសតនេរើតេឡើ្។ 
ខ. រ់ពា ក្ េណ្្ពកនដពពី្េលាើសចរពដាដដ ឬសហពពនន ្ត្វរដរ��្ អឡំ�្េពលែដលរំាតដេព��ត ិព្ព��  ឬចរពដសតិស្សន។ 
 

5. េតើរ់ពា ក្ ាពសដខជ�នំក្ ្តវ្េះ្សេាេពៀពណ? 
េ�េពលែដលរ់ពា ក្្ត្វតន្្លួ រ់ពា ក្ េនះនក្្ត្វតន្ពគលដេឣេេម�នីេសសើពអេ្ងតសិ្ នសសីវ�ល (CRI)។ ម�នCីRIេនះនក្៖ 
 
 រ. រំាតដែដនសមត�រចិ�៖ 
  ODCR មនែដនសមត�រចិ� ្ពសនិេពើរ់ពា ក្៖ 
 
  1. រដពពនននក្កាអះឣ្ ឬ កា្ព្ពកតិែដលាែេលភពំន៖ 

• កាេពជជ ចតិ និ្  កតពបរចិ�ផ�្វចរពដាពសដMassDOTេដើម្ី្ពដសង តដកាេាេសេអើ្  កាាែេលភពំន ឬ កាស្សករ េពក្ែផមរេេេលើលរជាលកាា 
ចំេះែផ�រណមួៃនេសររមាផលដេភ� រដបាជនូសាាាជន។  

• កាេពជជ ចតិេធបើេឡើ្ េអ�រ្្លួជនំួពន និ្ ្រ�មហហសនេេា កាែដលរពំស្ េធបើកាជមួ MassDOT ្ពកនដខ� ពដនក្េគលកាាាាពសដ MassDOT  េហើ 
  2. រ់ពា ក្េនះ្ត្វតនរដទនដេពលេវល។ 
 
 ខ. ជូនដាំក្ ថតន្្លួរ់ពា ក្  េហើផលដេសចរីសេ្មចែដនសមត�រចិ� រ��្ ាលេពល10ៃតសេធបើកា រពដណពដពៃីតស្្ួលរ់ពា ក្េនះ។ 

•  ្ពសនិេពើម�នCីRIសេ្មចថ រ់ពា ក្ មិនមនទរដ្្ដនក្ កាពំនសិ្ នសសីវ�ល េនះម�នCីRI នក្ផលដដំាក្េេេដើមពា ក្ និ្ អ�រជនំចម្្6ី ជលលរជាាអរ្ាពលី្នផល 
េហើរាាីេនះនក្្ត្វតនព��ពដ។ 
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 គ. េធបើកាេសសើពអេ្ងតា ្លមតិលមនដេលើកាេណ្្ពកនដែដលមនេ�រ��្រ់ពា ក្ ្សពេេមនីតវិ�ធីៃនការដរ់ពា ក្ ៃផផរ��្ាពសដ MassDOT។ 
 
6. ល្នផល និ្ កាែាន?ំ 
េ�្ីព��ពដៃនកាេសសើពអេ្ងត ម�នCីRI នក្េផជើាលខិិតមួ រ��្ចំេណមលខិិតទំ្ពីខ្េ្កមេេេឣេដើមពា ក្ និ្ ចស្ពា ក្ឣ្សពេេេលើល្នផលៃនកាេសសើពអេ្ងត៖ 
 រ. លិខិតព�� រដពដីំេណះ្សែដលពន់លដចស្ពា ក្ ពីវ�ានកាែដលចស្ពា ក្តនេធបើ ឬនក្ ្ត្វេធបើ េដើម្ីអនសវតមម្្6ី។ 
 
 ខ. លិខិតព�� រដពីល្នផលថ ចស្ពា ក្ តន្ព្ពកត្តកម្ត្វេេមម្្6ី។ លខិិតេនះនក្ មនកាពន់លដពរ្សពីេហតសផលែដលចស្ពា ក្ ្ត្វតនារេរើចថេគតន្ព្ពកត្តកម្ត្វ 

េហើនិ្ ផលដពពត៌មនេេេដើមពា ក្ ថេដើមពា ក្មនសិ្ នពក្ ជទំសដ។ 
 
 គ. លិខិតព�� រដពីល្នផលថ ចស្ពា ក្ ្ត្វតនារេរើចថតន្ព្ពកតខសស។ លិខតិេនះនក្ ព�� រដពពី្េលាើសនមីួង េេ្េេមព្ព�� ែដលរពំស្រដេឣេ្ពើ្តសដ កាេាៀពរពដសេ្ជពអំពលី្នផល/កាែានំ 

ផលវ�តរៃនកាមិនតនពំេពចកា្ព្ពកតមចរពដេសាព្គចតិ េហើនិ្សំេាើាផលដជំនួរ��្ កាេាៀពចំែផនកាអនសេលមមចរពដ ្ពសិនេពើសម្សព។ 
 
7. េតើខជ�ឣំចពក្ ជទំសដល្នផលតនេ្? 
្ពសិនេពើេដើមពា ក្  ឬ ចស្ពា ក្ មនិលដ្សពនក្កាារេរើចាពសដម�នCីRIេ្ េគឣចពក្ ជទំសដេេជនំួកាេលខធិកាៃនកា�លពសិ្ នសសីវ�លនិ្ ច្ម�ះ។ 
ភគីពក្ ជំទសដ្ត្វែតផលដពតម៌នតាណីមួែដលមនិមនរ��្ អឡំ�្ េពលេសើពអេ្ងតដពំូ្ ែដលនក្ េធបើេឣ MassDOT ពណិាណេលើកាសេ្មចាពសដខ�សនសាជតាមី េ្ៀត។  រ់េស�ើពក្ ជំទសដ 
និ្ ពពតម៌នតាទីំ្ ំ្ត្វែតរដព��ន្មររ��្ ាលេពល 6០ ៃតស រពដណពដពីៃតសែដលលខិិតព�� រដល្នផលតនព��ន្េចចេេ។ ពនផ ពដពីេធបើកាពិនតិ់េសើេាេពពត៌មនេនះ MassDOT នក្េឆ�ើតព 
េេចចលខិតិព�� រដដំេណះ្សែដលពរួេគតនែរស្មសល ឬ ផលដដាំក្ េេភគីពក្ ជំទសដថ លខិិតព�� រដពដីេំណះ្ស ឬលិខតិព�� រដពីល្នផលចរពដេដើមេ�ែតមន្ពសិ្នភព។ 
 

 


