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ឱ�សេស� ើ�� គឺ�ច�ប់ 

�រេរ �សេអើងេ�យ�រចំណុច�ងេ្រ�មេនះ គឺ�អំេពើខុសច�ប់ ស្រ�ប់ប�� ញៃច�បេង� ើតថ�ី របសក់�� ំងពលកម�្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific 
Gateway) និង អ�កចុះកិច�សន��មួយរបស់ែផ�កេនះ, ក� �ង�ម�អ�កទទួលផល ពីជំនួយហិរ�� វត� �សហព័ន� ៈ 

1. ្រប�ំងនឹងបុគ�ល��� ក់ េ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក េ�យ�រ �តិ�សន៍; ពណ៌សម្ប� រ; �ស�; េភទ (រមួ�ងំ �រ�នគភ៌, 
កំេណើតកូន, និង ប�� ែផ�កេវជ���ស�  ែដល�ក់ព័ន� , �រែបងែចងេភទ, �� ន�ពប� �រេភទ, និង អត�ស�� ណេភទ); �តិពី
កំេណើត (រមួ�ងំសមត��ពែផ�ក��អង់េគ�ស ែដល�នក្រមិត); �យុ; ពិ�រ�ព, ឬ សម� ័ន�  ែផ�កនេ��យ ឬ ជំេនឿ។ 

2. ្រប�ំងនឹងអ�កទទួលផល, អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ, ឬអ�កចូលរមួ របស់កម� វ �ធី�� ែដលទទួល�នជំនួយហរិ�� វត� � េ្រ�ម�នៈទ ីl 
(Title l) ៃនច�ប់ ស� ីពីឱ�ស និង�រៃច�បេង� ើតថ�ី របស់ក�� ំងពលកម� (WIOA) ឬ ែដល្រគប់្រគងេ�យ ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific 
Gateway) េ�យ�រ�នៈស�� តិឬ �រចូលរមួរបស់បុគ�ល�� ក់ៗ ក� �ងសកម��ពឬ កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត� � របស់ WIOA �នៈទី l 
(Title l) ឬ របស់ ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� កិ (Pacific Gateway) ។ 

្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) និងអ�កចុះកិច�សន�បន�  របស់ែផ�កេនះមិន្រត�វេរ �សេអើងចំេ�ះកិច��រ�មួយ ដូចតេ�េនះ ៖ 
1. �រសេ្រមចេលើបុគ�លែដល្រត�វ�នឱ្យចូល ឬ �នលទ��ពទទួល�ន, ចំេ�ះ WIOA �នៈទី l (Title l) �មួយ ឬសកម��ព ឬ

កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត� � របស់្រចកផ� �វ�៉សុហី� ិក (Pacific Gateway) ។ 
2. �រផ�ល់ឱ�ស េ�ក� �ង, ឬ �រ្រប្រពឹត�ចំេ�ះបុគ�ល��� ក់ �ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី ឬ សកម��ព មួយ។ 
3. �រេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�ែផ�ក�រ�រ េ�ក� �ង�រ្រគប់្រគង ឬ ែដល�ក់ព័ន�នឹងកម� វ �ធី ឬសកម��ពមួយ។ 

េរឿងែដល្រត�វេធ� ើ ្របសិនេបើេ�កអ�កគិត� េ�កអ�ក�នេពើប្របទះនឹង �រេរ �សេអើង 

្របសិនេបើេ�កអ�ក�ន្របឈមនឹង�រេរ �សេអើងេ្រ�ម WIOA �នៈទី l (Title l) ឬ កម� វ �ធី ឬ សកម��ព ែដលទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �ពី
្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway), េ�កអ�ក ឬ អ�កតំ�ងឱ្យេ�កអ�ក�ច�ក់ �ក្យបណ� ឹង��យល័ក�ណ៍អក្សរក� �ងរយៈេពល 180 ៃថ� 
គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទេកើត�ន�ររ�េ�ភបំ�ន ែដលរង�រេ�ទ្រប�ន់ េ�យេផ�ើរ�លិខិត ឬ ��រេអឡិច្រត�និក េ�បុគ�ល��� ក់
�ងេ្រ�មេនះ ៖ 

1. �លីហ�៊ មុនណូ (Alisa Munoz), ម�ន� ីែផ�កឱ�សេស� ើ�� ន របស់្រចកផ� �វ�៉សុហី� ិក (Pacific Gateway) 
3447 រុក� វ �ថី�ត�ង់ទិក (Atlantic Avenue), ទី្រក �ងឡ� ង� �ច, ទី្រក �ង�លីហ� ័រ�៉ CA 90807 
562.570.3748, TTY 562.570.4629 
Alisa.Munoz@pacific-gateway.org 

2. ្រប�នមជ្ឈមណ� លសិទ�ិជនសុីវ �ល (CRC)  
្រកសួង�រ�រ ស.រ.អ 
200 រុក� វ �ថីរដ�ធម�នុ��  (Constitution Avenue NW), បន�ប់ N-4123, �� សុីនេ�ន, DC 20210 
www.dol.gov/crc 

�ក្យបណ� ឹង្រត�វេធ� ើេឡើង��យល័ក�ណ៍អក្សរ េ�យបំេពញ ទ្រមង់ែបបបទ�ក្យបណ� ឹង ចំេ�ះ�រេរ �សេអើង របស់្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific 
Gateway) េហើយ្រត�វ�ន ព័ត៌�ន ដូចតេ�េនះ៖ 

1. េ�� ះេពញនិង�សយ�� នរបស់ 
2. េ�� ះេពញនិង�សយ�� នរបស់�គីែដលរង�រេ�ទ្រប�ន់។ 
3. េសចក� ីែថ�ងច�ស់�ស់អំពីអង�េហតុ �ក់ព័ន�នឹង�រេ�ទ្រប�ន់។ 
4. ហត�េល�របស់េ�កអ�កឬហត�េល�របស់អ�កតំ�ងេពញសទិ�ិ របសេ់�កអ�ក។ 

្របសិនេបើេ�កអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹងរបស់េ�កអ�កេ�យ�� ល់ េ� ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway), េ�កអ�ក្រត�វរង់�ំ រហូតដល់េពល
ែដល ្រចកផ� �វ�៉សុហី� ិក (Pacific Gateway) េចញ េសចក� ីជូនដំណឹង ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ស� ីពីវ ��ន�រ�� ពរ ឬ រហូតដលរ់យៈេពល 90 ៃថ� 
�នកន�ងេ� (កំឡ� ងេពល�មួយ ែដលេលឿន�ងេគ),មុនេពល�ក់�ក្យបណ� ឹងេ�មជ្ឈមណ� លសិទ�ិសុីវ �ល (CRC)។ 

្របសិនេបើ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) មិនេចញេសចក� ីជូនដំណឹង��យល័ក� ណ៍អក្សរ ស� ីពីវ ��ន�រ�� ពរ ក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ� 
គិត�ប់ពីៃថ� ែដលេ�កអ�ក�ន�ក់ �ក្យបណ� ឹង របស់េ�កអ�ក, េ�កអ�ក�ច�ក់ �ក្យបណ� ឹង េ�មជ្ឈមណ� លសិទ�ិសុីវ �ល (CRC) មុន
េពលេ�កអ�កទទួល�នេសចក� ីជូនដំណឹងេ�ះ។ េ�ះ��៉ងេនះក� ,ី េ�កអ�ក្រត�វ�ក់�ក្យបណ� ឹង របស់េ�កអ�ក េ�មជ្ឈមណ� លសិទ�ិសុី
 វ �ល (CRC) ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទកំណត់ ៃនេថរេវ� 90 ៃថ� (និ�យម៉�ងេទៀត, ក� �ងរយៈេពល 120 ៃថ� គិត�ប់ពី�ល
បរ �េច�ទ ែដល�ន�ក់�ក្យបណ� ឹងេ�្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក [Pacific Gateway] �ំងពីដំបូងេ�ះ)។ 

្របសិនេបើ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) ផ�ល់ េសចក� ីជូនដណឹំង ��យល័ក�ណ៍អក្សរ ស� ីពីវ ��ន�រ�� ពរ ចំេ�ះ�ក្យបណ� ឹង របស់
េ�កអ�ក, បុ៉ែន�  េ�កអ�កមិនេពញចិត� នឹងេសចក� ីសេ្រមច ឬ ដំេ�ះ្រ�យេ�ះ, េ�កអ�ក�ច�ក់ �ក្យបណ� ឹងេ� CRC �ន។ េ�ក
អ�ក្រត�វ�ក់�ក្យបណ� ឹងេ�មជ្ឈមណ� លសិទ�ិសុីវ �ល (CRC) ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�  គិតពី�លបរ �េច�ទ ែដលេ�កអ�កទទួល�ន េសចក� ីជូន
ដំណឹងស� ីពីវ ��ន�រ�� ពរ។ 

 

 

 

 

WIOA �នៈទី l (Title l) - កម� វ �ធីឬសកម��ព ែដលទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �គឺ�កម� វ �ធី/និេ�ជកឱ�សេស� ើ�� ។ េស�និងជំនួយសេ��� ះ�នផ�ល់ជូន�មសេំណើចំេ�ះ

ជនព�ិរ។ េដើម្ីបេស� ើសុំឱ្យ�ន�រស្រមបស្រម�ល សមេហតុផល, សូមទូរសព�េ� 562.570.4711 ឬ TTY 562.570.4629 �៉ងេ�ច�ស់ ឱ្យ�ន 72 េ�៉ង មុនេពល�ន

្រពឹត��ិរណ៍។ 



នីតិវ �ធី�ក់�ក្យបណ� ឹងស្រ�ប់អតិថិជន ក� �ងទ្រមង់សេង�ប 
បណ� ឹង�រទុក� និង�ក្យបណ� ឹងចំេ�ះកម� វ �ធ ី
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េរឿង្រត�វេធ� ើ្របសិនេបើេ�កអ�កគិត�ប�� ញៃច�បេង� ើតថ�ី របស់ក�� ងំពលកម�្រចកផ� �វ�៉សីុហ� ិក (Pacific Gateway), អ�កផ�ល់េស��មួយ, 
ឬ បុគ�លិក��� ក់ របស់ែផ�កេនះ �នរ�េ�ភបំ�ន េលើប�� ត� ិ�មួយ ៃន ច�ប ់ស� ីពីឱ�ស និង�រៃច�បេង� ើតថ�ី របស់ក�� ងំពលកម� 
(WIOA); បទប�� ត� ិ, េ�លនេ��យ និងេសចក� ីែណ��ំ� េ� ក្រមិតរដ�/ក្រមិតមូល�� ន របស់ WIOA ។ 

េ�កអ�ក�ច�ក់បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង ក� �ងរយៈេពល មួយ��  ំគិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទ �ន�ររ�េ�ភបំ�ន ែដលរង�រេ�ទ
្រប�ន់ ។ 

បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង របស់េ�កអ�ក ្រត�វេធ� ើេឡើង ��យល័ក�ណ៍អក្សរ, �នចុះហត�េល�, �ន�ក់�លបរ �េច�ទ និង រមួ�ន 
ព័ត៌�ន ដូច�ងេ្រ�មេនះ ៖ 

1. េ�� ះេពញ, េលខទូរសព� និង �សយ�� ន របស់េ�កអ�ក ។ 
2. េ�� ះេពញ, េលខទូរសព� និង �សយ�� ន របស់�គីចុងេ�ទ ៃន បណ� ងឹ�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង ែដល�ន�ក់ ។ 
3. េសចក� ីែថ�ង ច�ស់�ស់ និង�ក់�ក់ អំពីអង�េហតុ និង �លបរ �េច�ទ�� ែដលេរៀប�ប់ អំពី�ររ�េ�ភបំ�ន ែដលរង�រ

េ�ទ្រប�ន់ ។ 
4. ប�� ត� ិ�� របស ់WIOA, បទប�� ត� ិ�� របស ់WIOA និង/ឬ េសចក� ីែណ�ំ�� េ� ក្រមិតរដ�/ក្រមិតមូល�� ន របស់ WIOA 

្រត�វ�នគិត� រង�ររ�េ�ភបំ�ន ។ 
5. បណ� ឹង�រទុក�ឬ�ក្យបណ� ឹង្រប�ំងនឹងបុគ�លដូច�បុគ�លិកឬ អ�កចូលរមួ, ្រត�វប�� ញពីរេបៀបែដលបុគ�លេ�ះមិនេ�រព�ម 

ច�ប់, បទប�� ត� ិ, ឬ េសចក� ីែណ�ំ របស ់WIOA។ 
6. �រប៉ះបូ៉វ ្រត�វ�នែស� ងរក។ 

្របសិនេបើេ�កអ�កេស� ើសុំជំនួយបេច�កេទស, ្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) និងអ�កផ�ល់េស� របស់ែផ�កេនះ ្រត�វផ�លជ់ំនួយ ដល់េ�ក
អ�ក ក� �ង�រ�ក់ បណ� ឹង�រទុក�  ឬ�ក្យបណ� ឹង ។ 

បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង របស់េ�កអ�ក ្រត�វេផ�ើរជូនេ� ឬ េផ�ើរ� �រេអឡិច្រត�និក េ� ៖ 
�លីហ�៊ មុនណូ (Alisa Munoz), ម�ន� ី EO របស់្រចកផ� �វ�៉សីុហ� ិក (Pacific Gateway) 
3447 រុក� វ �ថី �ត�ង់ទិក (Atlantic Avenue) 
ទី្រក �ងឡ� ង� �ច, ទី្រក �ង�លីហ� ័រ�៉ CA 90807 
Alisa.Munoz@pacific-gateway.org 

�លបរ �េច�ទ�ក់បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង�ផ� �វ�រគឺ �លបរ �េច�ទែដល្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) ឬ អ�កផ�ល់េស�របស់
ែផ�កេនះទទួល�ន។ 

ម�ន�  ីEO របស់្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific Gateway) ឬ អ�កតំ�ង ែដល�ន�ត់�ំងរចួ ្រត�វទទួល�នឱ�ស េដើម្ីបេ�ះ្រ�យ បណ� ឹង�រ
ទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង �មរយៈដំេណើរ�រ មិនផ� �វ�រ មុនេពលេបើកសវ��រ ។ 

្របសិនេបើបណ� ឹង�រទុក�ឬ�ក្យបណ� ឹងមិន្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ �មរយៈ ដំេណើរ�រេ�ះ្រ�យ មិនផ� �វ�រេទ, េ�ះសវ��រ គួរ្រត�វ្រ�រព�
េឡើង ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ� គិត�ប់ពីេពល�ក់ បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង ។ 

្របសិនេបើេ�កអ�កមិនទទួល�នេសចក� ីជូនដំណឹង អំពីេសចក� ីសេ្រមចចំេ�ះ�ក្យបណ� ឹងរបស់េ�កអ�ក ពី្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific 
Gateway) ក� �ងរយៈេពល 60 ៃថ� គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទ ែដលេ�កអ�ក�ន�ក់ បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង ឬ �នឧបទ�វេហតុ ៃន�រ
�ក់កំហិត, �របង� ិតបង� ំ ឬ �រ�� ញ់តប េ�យ�រ�រ�ក់ បណ� ឹង�រទុក�  ឬ �ក្យបណ� ឹង ែដលេ�កអ�ក�ច�ក់សំេណើសុំ ឱ្យ�ន�រ
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ របស់ EDD ក� �ងរយៈេពល 15 ៃថ� គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទ ែដលេ�កអ�កគួរទទួល�ន េសចក� ីសេ្រមច ឬ �លបរ �េច�ទ ែដល
�ន �រ�ក់កំហិត, �របង� ិតបង� ំ, �រ�� ញ់តប េកើតេឡើង ។ 

្របសិនេបើេ�កអ�កទទួល�នេសចក� ីជូនដំណឹង អំពីេសចក� ីសេ្រមច ចំេ�ះ�ក្យបណ� ឹង របស់េ�កអ�ក ពី្រចកផ� �វ�៉សុីហ� ិក (Pacific 
Gateway), បុ៉ែន�  េ�កអ�កមិនេពញចិត� ចំេ�ះេសចក� ីសេ្រមចេ�ះ, េ�កអ�ក�ច�ក់ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� គិត�ប់ពី
�លបរ �េច�ទ ែដលេ�កអ�ក�នទទួល េសចក� ីជូនដំណឹង អំពីេសចក� ីសេ្រមចេ�ះ។ 

សំេណើររបស់េ�កអ�កសុំឱ្យ�ន�រពិនិត្យេឡើងវ �ញរបស់ EDD ឬ បណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វរមួ�នព័ត៌�នដូច�ងេ្រ�មេនះ៖ 
1. េ�� ះេពញ, េលខទូរសព� និង �សយ�� ន របស់េ�កអ�ក ។ 
2. េ�� ះេពញ, េលខទូរសព�និង�សយ�� នរបស់្រចកផ� �វ�៉សុហី� ិក (Pacific Gateway)។ 
3. េសចក� ីែថ�ងអំពីមូល�� នរបស់សំេណើឬបណ� ឹងឧទ�រណ៍។ 
4. ច�ប់ចម�ងៃនឯក�រ�ក់ព័ន�  ដូច�បណ� ឹង�រទុក�ឬ �ក្យបណ� ឹង ែដល�ន�ក់រចួនិងេសចក� ីសេ្រមច េ�មូល�� ន 

្របសិនេបើ�ន។ 

សំេណើេ�កអ�កសុំឱ្យ�ន �រពិនិត្យេឡើងវ �ញ របស់ EDD ឬ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ្រត�វេផ�ើរជូនេ�៖ 
្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍�រ�រ - ែផ�កពិនិត្យេឡើងវ �ញេលើអនុេ�ម�ព 
800 ��រលក់ទំនិញ�ភីថល (Capitol Mall), MIC 22,  ្របអបសំ់បុ្រត េលខ 826880 
�្រ�ែមនតូ (Sacramento), ទី្រក �ង�លីហ� ័រ�៉ CA 94280-0001 

ខ� � ំសូមប�� ក់� ខ� � ំ�នទទួល ឯក�រចម�ង ៃនឯក�រនីតិវ �ធ�ីក់�ក្យបណ� ឹងសេង�ប ស្រ�ប់អតិថិជន របស់្រចកផ� �វ�៉សីុហ� ិក (Pacific 
Gateway) ស្រ�ប់�ក្យបណ� ឹង ចេំ�ះ�រេរ �សេអើង និងស្រ�ប់ �ក្យបណ� ឹង និងបណ� ឹង�រទុក�  ចំេ�ះកម� វ �ធី រចួេហើយ ។ 

___________________________________  ________________________________________________________________  __________________ 
 េ�� ះរបស់អតិថិជន ហត�េល�របស់អតិថិជន ឬ ហត�េល� របស់ឪពុក�� យ/

��ព��ល (្របសិនេបើអតិថិជន �ន�យុេ្រ�ម 18 �� ំ) 
�លបរ �េច�ទ 


