
ການຈ າ ໍ  ແນກຄວາມແຕກຕ າງ ່   ແມ ນ  ່  ເປ ນ  ັ  
ການລະເມ ດ  ີ  ກ ດໝາຍ ົ     ! 

ຮ   ູ້ ສ ດ ິ  ຂອງຕ ນ ົ  ເອງໄວ   ້ ! 

ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງປົກປ້ອງທ າ່ນ, ແລະບຸກຄົນອື່ນໆບໍ ໃ່ຫ້ຖືກຈ າໍແນກຄວາມແຕກຕ າ່ງໂດຍບາງ
ໂຄງການ ຫຼືທຸກໂຄງການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອ ງົການ, ຫຼືຫ້ອງການບ່ອນທີ່ທ າ່ນອ າ່ນໂປສເຕີນີ .້ 
ສູນສິດທິປະຊາຊົນ (ເຊິ ງ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ “CRC”), ຢູ ໃ່ນກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການ
ສອດສ່ອງດູແລບັນດາກົດໝາຍຕ າ່ງໆ ທີ່ພົວພັນເຖ ງິການຈ າໍແນກຄວາມແຕກຕ າ່ງ.   
ບໍ ເ່ປັນຫຍ ງັ ຖ າ້ທ າ່ນຫາກເປັນລູກຄ າ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼືຈ າໍເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີການບໍລິການ, 
ເປັນລູກຈ າ້ງຜູ້ນຶ ງ່ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອ ງົການ ຫຼືຫ້ອງການ, ເປັນຜູ້ທີ່ສະໝັກເຮັດວຽກ, ຫຼ  ື

ລັດຖະກອນທົ່ວໄປ. ຖ າ້ທ າ່ນມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໂຄງການທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍໃດນຶ ງ່, 
ໂຄງການບໍ່ສາມາດຈ າໍແນກຄວາມແຕກຕ າ່ງຕໍ່ກັບທ າ່ນໄດ .້   
ສູນ CRC ອອກແບບໂປສເຕີນີ ເ້ພື່ອອະທິບາຍ: 

 ອັນທີ ເ່ປັນສິດຂອງທ າ່ນ, ແລະ 
 ບ່ອນທີ່ທ າ່ນສາມາດສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນ ຖ າ້ຫາກທ າ່ນເຊື່ອວ າ່ໄດ້ມີການລະເມີດກົດໝາຍ

 

ປະເພດການຈໍາແນກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ 
ໂຄງການທີ່ປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃຕ້ນຶ ງ່ໃນບັນດາກົດໝາຍທີ ໄ່ດ້ກ າ່ວໄວ້ຢູ ໃ່ນດ າ້ນເທ ງິຂອງໂປສເຕີນີ້
ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈ າໍແນກຄວາມແຕກຕ າ່ງອັນເປັນພື້ນຖານ (ປະເພດຂອງການຈ າໍແນກຕ າ່ງໆ ) ໃດນຶ ງ່
ດັ່ ງຕໍ ໄ່ປນີ້ຄ :ື 
ສ າໍລັບລູກຄ າ້, ຜູ້ສະໝັກເຮັດວຽກ, ລູກຈ າ້ງ ແລະລັດຖະກອນທົ່ວໄປຄ :ື 
 ເຊື້ອຊາດ 
 ສີຜິວ 
 ຕົ້ນກ າໍເນີດຂອງສັນຊາດ 
 ສາດສະໜາ 
 ຄວາມພິການ 
 ສະມາຊິກການເມືອງ ຫຼືຄວາມເຊື່ອ 
 ເພດ  
 ອາຍ  ຸ

ສໍາລັບລູກຄ າ້ເທົ າ່ນັ້ນ: 
 ສະພາວະການເປັນພົນລະເມືອງ ຫຼືສະຖານະພາບຕໍ່ການເຮັດວຽກຢ າ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຢູ ໃ່ນສະຫະລັດ 
 ເປັນສ່ວນຂອງໂຄງການໃດນຶ່ງທີ ໄ່ດ້ຮັບປະເພດ “ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ າ້ນການເງິນ” ສະເພາະ

ຈາກລັດຖະບານກາງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະເພາະ (ພະລາດຊະບັນຍັດການລົງທຶນກ່ຽວກັບແຮງງານ)  
 
ຂ້ອຍສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການຈໍາແນກໄດ້ແນວໃດ? 
ຖ າ້ທ າ່ນຄິດວ າ່: 
• ໂຄງການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນີ ,້ ອ ງົການນີ  ້ຫຼືຫ້ອງການນີ້ມີການຈ າໍແນກຕໍ່ທ າ່ນ ຫຼືຕໍ່ກັບ
ກຸ່ມຄົນສະເພາະໃດນຶ ງ່, ແລະ 
• ປະເພດຂອງການຈ າໍແນກນັ້ ນ ແມ່ນທ າ່ນຄິດວ າ່ໄດ ເ້ກີດຂຶ້ນຕາມບັນຊີລາຍການທີ່ທ າ່ນພົບເຫັນຢູ ໃ່ນ
ໂປສເຕີນີ ,້1 ແມ່ນທ າ່ນມີສິດສົ ງ່ຄໍ າ້ຮ້ອງຮຽນການຈ າໍແນກໄດ .້ 
ມີການຈ າໍກັດດ້ານເວລາໃນການຍື່ນໃບຮ້ອງຮຽນບໍ?   
ມີແທ .້ ທ າ່ນຈະຕ້ອງ ຍື່ນໃບຮ້ອງຮຽນການຈ າໍແນກພາຍໃນ 180 ວັນ ຈາກມື້ທີ ໄ່ດ້ມີການຈ າໍແນກຄວາມແຕກ
ຕ າ່ງ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ທ າ່ນສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນໄດ້ຊ າ້ ນັ້ ນກໍ່ຄືຫົວໜ າ້ສູນ
ສິດທິປະຊາຊົນ (CRC), ຢູ ໃ່ນວໍຊິງຕັນ ດີຊ .ີ ຖ າ້ທ າ່ນຕ້ອງການຈະສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນເກີນກວ າ່ເວລາ 180 ວັນ 
ຫ ັຼງຈາກມີການຈ າໍແນກຄວາມແຕກຕ າ່ງ, ທ າ່ນຈະຕ້ອງຂຽນຫາຫົວໜ າ້ສູນ CRC, ພ້ອມກັບອະທິບາຍວ າ່ ເປັນ
ຫຍ ງັທ າ່ນຈິ ງ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນຊ າ້ ແລະຂໍຄ າໍອະນຸຍາດພ້ອມ. ຊອກເບິ ງ່ທີ່ຢູ່
ຂອງສູນ CRC ຢູ ໃ່ນໂປສເຕີນີ ໄ້ດ .້ 
ຢູ ໃ່ນໃບຮ້ອງຮຽນນັ້ນຄວນປະກອບມີອັນໃດແດ່?   
ໃບຮ້ອງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຄວນປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ ງນີ້ຄ :ື 
ຊື່ຂອງທ າ່ນ 
• ທີ່ຢູ່ຂອງທ າ່ນ 
• ລາຍເຊັນຂອງທ າ່ນ 
• ຊື  ່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງໂຄງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອ ງົການ ຫຼືຫ້ອງການທີ່ທ າ່ນຄິດວ າ່ໄດ ເ້ຮັດການຈ າໍ
ແນກຕໍ່ກັບທ າ່ນ ຫຼືຕໍ່ກັບຄົນສະເພາະກຸ່ມໃດນຶ ງ່  
• ວັນທ  ີທີ່ທ າ່ນຄິດວ າ່ເປັນມື້ທີ ໄ່ດ້ມີການຈ າໍແນກນັ້ ນ. 
• ປະເພດຂອງການຈ າໍແນກທີ່ທ າ່ນຄິດວ າ່ພົວພັນກັບກໍລະນ ເີກີດຂຶ້ນ (ຕົວຢ າ່ງ: ກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດ, ເພດ, 
ຄວາມພິການ, ອາຍ )ຸ.   
• ຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການຈ າໍແນກນັ້ ນ, ລວມທ ງັພະຍານຜູ ໃ້ດຜູ້ໜຶ ງ່ທີ ເ່ຫັນເຫດການ. 
ທ າ່ນຈະຕ້ອງອະທິບາຍສິ ງ່ທີ ເ່ກີດຂຶ້ນທ ງັໝົດ, ແລະເປັນຫຍ ງັທ າ່ນຈິ ງ່ຄິດວ າ່ເປັນການຈ າໍແນກ. 
ຂ້ອຍຈະຕ້ອງສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງບໍ?   
ທ າ່ນຈະຕ້ອງສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນຜ າ່ນ “ຜູ້ຕາງໜ າ້” ຜູ້ຕາງໜ າ້ຂອງທ າ່ນອາດຈະເປັນທະນາຍຄວາມ, ສະມາຊິກ

                                                                                    

1  ບັນຊີລາຍການນີ້ເອີ້ນວ່າ “ປະເພດການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.”  ທ່ານຈະພົບເຫັນບັນຊີ

ລາຍການນີ້ຢູ່ໃນສ່ວນອື່ນຂອງໂປສເຕີນີ້. 

ຄອບຄົວ, ພະນັກງານສ ງັຄົມ, ເຈົ າ້ໜ າ້ທີ່ສະຫະພັນ, ຫຼືຜູ້ອື່ນໆທີ່ທ າ່ນເລືອກເພື່ອສົ ງ່ໃບຮ້ອງ
ຮຽນໃຫ້ກັບທ າ່ນ. ຖ າ້ຜູ້ຕາງໜ າ້ສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນໃຫ້ກັບທ າ່ນ, ໃບຮ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງປະກອບມີສາມຢ າ່ງ
ເຫຼົ າ່ນີ້ລວມຢູ່ນ າໍຄ :ື 
• ອັນທີນຶ ງ່, ຊື່ຜູ້ຕາງໜ າ້ຂອງທ າ່ນຈະຕ້ອງບອກໄວ້ຢູ ໃ່ນໃບຮ້ອງຮຽນ. 
• ອັນທີສອງ, ໃບຮ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງບອກວ າ່ຜູ້ຕາງໜ າ້ຂອງທ າ່ນກ າໍລ ງັສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນໃຫ້ທ າ່ນ. 
• ອັນທີສາມ, ທ າ່ນຈະຕ້ອງເຊັນໃບຮ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ. 
 
ຂ້ອຍອາດຈະສົ່ງໃບຮ້ອງຮຽນໄປບ່ອນໃດໄດ້?   
ທ າ່ນສາມາດເລືອກສົ ງ່ໄປບ່ອນໃດບ່ອນນຶ ງ່ຈາກສອງບ່ອນ ເພື່ອສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນຂອງທ າ່ນ.   
ລະດັບລັດ ຫຼືລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຖ າ້ທ າ່ນຢາກຈະສົ ງ່ໃບຮ້ອງຮຽນຂອງທ າ່ນຢູ ໃ່ນລະດັບລັດ ຫຼືລະດັບທ້ອງ
ຖິ່ນ, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຫ້ອງການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຢູ່ລຸ່ມນີ້ຄ :ື 
[ຕື່ມໃສ ໃ່ນຊ່ອງຫວ າ່ງນີ  ້ 
ທີ່ຢູ  ່ແລະຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ອື່ນ  ໆ
ເພື່ອສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນ 
ຢູ່ລະດັບລັດ ຫຼືລະດັບທ້ອງຖິ່ນ] 
ສູນສິດທິປະຊາຊົນຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ າ້ທ າ່ນຢາກຈະສົ ງ່ໃບຮຽກຮ້ອງຂອງທ າ່ນໃຫ້ກັບສູນສິດທິປະຊາຊົນ, 
ກະລຸນາສົ ງ່ຫາທີ່ຢູ່ນີ້ຄ :ື 
ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດ 
ສູນສິດທິປະຊາຊົນ 
200 ຖະໜົນລັດຖະທ າໍມະນູນ, NW 
ຫ້ອງເລກທ  ີN4123 
ນະຄອນຫຼວງວໍຊ ງິຕັນ ດີຊ  ີ 20210 
ຖ າ້ທ າ່ນມີຄ າໍຖາມອັນໃດ, ທ າ່ນອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາສູນ CRC ໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼືທາງອ ເີມລ ໄ໌ດ້ຄ :ື 
 
ໂທລະສັບ: (202) 693-6500 
TTY/TDD: (202) 693-6516 
ອ ເີມລ :໌ CivilRightsCenter@dol.gov 
ຫຼ ເືຂົ າ້ໄປເບິ ງ່ທີ ເ່ວັບໄຊທ໌ຂອງ CRC: 
http://www.dol.gov/oasam/programs/crc 
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງສູນ CRC ແມ່ນຕັ້ ງແຕ  ່9 ໂມງເຊົ າ້ຫາ 5 ໂມງແລງ, ຕາມເວລາຕາເວັນອອກ. 
 
ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແບບຟອມພິເສດເພື່ອສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນບໍ?   
• ຖ າ້ທ າ່ນສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນໃຫ້ກັບສູນ CRC, ໃນຂັ້ ນທ າໍອິດ, ທ າ່ນບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມພ ເິສດ. ພຽງແຕ່
ທ າ່ນແນ ໃ່ຈວ າ່ ທ າ່ນໄດ້ສົ ງ່ຂໍ້ມູນທ ງັໝົດທີ່ຢູ ໃ່ນບັນຊີລາຍການຢູ ໃ່ນພາກ “ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຄວນຈະ
ລວມມີຂໍ້ມູນອັນໃດແດ່?” ຂອງໂປສເຕີນີ .້ ແຕ່ຖ າ້ທ າ່ນບໍ ໃ່ຊ້ແບບຟອມຄ າໍຮ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮ າົ, ພວກ
ເຮ າົຈະຂ ໃໍຫ້ທ າ່ນຕື່ມໃສ່ສ າໍເນ າົແບບຟອມກ່ອນພວກເຮ າົຈະເລີ່ມດ າໍເນີນການກັບຄ າໍຮ້ອງຮຽນຂອງທ າ່ນ. 
• ຖ າ້ທ າ່ນຢາກຈະສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນຢູ ໃ່ນລະດັບລັດ ຫຼືລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຂັ້ ນທ າໍອິດ ທ າ່ນບໍ່ຈ າໍເປັນ
ຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມພ ເິສດ. ແຕ່ຫ້ອງການບ່ອນທີ່ທ າ່ນສົ ງ່ຄ າໍຮ້ອງຮຽນອາດຈະບອກໃຫ້ທ າ່ນປະກອບແບບ
ຟອມຕື່ມອີກນຶ ງ່ແບບຟອມ ຫຼືຫ າຼຍແບບຟອມ ກ່ອນພະນັກງານຂອງເຂ າົເຈົ າ້ຈະເລີ່ມດ າໍເນີນການກັບຂໍ້
ຮ້ອງຮຽນຂອງທ າ່ນ. ກະລຸນາໃຊ້ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂ າ້ງເທ ງິ ເພື່ອກວດເຊັກເບິ ງ່ກັບຫ້ອງການນັ້ ນ. 
 
ຂ້ອຍສາມາດເອົາສໍາເນົາແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຂອງສູນ CRC ໄດ້ຢູ່ໃສ?   
• ທ າ່ນສາມາດໃຊ້ອິນເຕ ເີນັດເພື່ອພິມເອ າົແບບຟອມໄດ້ບໍ? ຖ າ້ທ າ່ນພິມໄດ ,້ ເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນ CRC ມີ
ສ າໍເນ າົແບບຟອມຂອງການຮ້ອງຮຽນຢູ່ທີ :່  http://www.dol.gov/oasam/programs/crc/CIFmain.htm 
• ຖ າ້ທ າ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ອິນເຕ ເີນັດເພື່ອພິມແບບຟອມ, ທ າ່ນອາດຈະເອ າົສ າໍເນ າົແບບຟອມຮ້ອງຮຽນຂອງສູນ 
CRC ດ້ວຍວິທ ໃີດວິທີນຶ ງ່ຕໍ ໄ່ປນີ :້ 

o ທ າ່ນອາດຈະຂຽນຈົດໝາຍຫາສູນ CRC ເພື່ອຂ ເໍອ າົສ າໍເນ າົແບບຟອມ. ເບິ ງ່ຕາມທີ່ຢູ່ທາງ
ຈົດໝາຍຂອງສູນ CRC ຢູ ໃ່ນໂປສເຕີນີ .້ 

o ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການ ຫຼືຫ້ອງການບ່ອນທ າ່ນອ າ່ນໂປສເຕີນີ  ້ແມ່ນສາມາດມີສ າໍ
ເນ າົແບບຟອມພ້ອມເພື່ອໃຫ້ທ າ່ນ. 


