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សេចក្តខីងែងការណេ៍តពីកីារមៃិសរើេស ើង

ទភី្នន ក្ង់ារមលូដ្ឋា ៃ ឬរដ្ា SNAP ៃងិ FDPIR ៃងិ នក្ទទលួជៃំេួរបេព់កួ្សេ ត្តវូខតត្បកាេសេចក្តខីងែងការណេ៍តពីកីារមៃិសរើេស ើង ដ្ចូខាងសត្កាម៖

សដ្ឋយ ៃុសលាមតាមបទបញ្ញតតិ ៃិងសោលៃសោបាយេតីពីេិទធិជៃេុី វិលនៃចាប់េហព័ៃធ ៃិងត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ (USDA) ស ោះ ទីភ្នន ក់្ងារ ការិោល័យ ៃិងៃិសោជិត ៃិងស្ថា ប័ៃរបេ់ែែួៃ ខដ្លចូលរួម
ឬខដ្លត្េប់ត្េងក្មមវិធី USDA ត្តូវបាៃហាមឃាត់ពកីារសរើេស ើងសដ្ឋយខអែក្សលើមូលដ្ឋា ៃជាតិស្ថេៃ៍ ពណ៌េមបុរ ត្បភពសដ្ើមជៃជាត ិ សភទ ជំសៃឿខាងស្ថេ  ពកិារភ្នព អាយុ ជំសៃឿខាងៃសោបាយ ឬការផ្ចា ញ់តប
ឬការេងេឹក្ចំស ោះេក្មមភ្នពេទិិធជៃេុីវិលពីមៃុ សៅក្នុងក្មមវិធ ីឬេក្មមភ្នពណាមួយ ខដ្លបាៃ ៃុវតត ឬបាៃអតលម់ូលៃធិិសដ្ឋយ USDA។

បុេគលមាៃពិការភ្នពខដ្លតត្មូវឱ្យមាៃមសធោបាយត្បាត្េយ័ទាក្ទ់ងខដ្លមាៃជសត្មើេេត្មាប់ពត័៌មាៃ ំពកី្មមវិធី (ឧទាហរណ៍ ក្សរេត្មាប់មៃុេសខាា ក្់  ក្សរសបាោះពមុពធំៗ  ខែសអាត ់ូឌីសោ ភ្នស្ថសត្បើេញ្ញញ េត្មាបជ់ៃជាតិអាសមរិក្ ជាសដ្ើម)
ត្តូវទាក្ទ់ងទីភ្នន ក្់ងារសៅ (ថ្នន ក្់រដ្ា ឬមូលដ្ឋា ៃ) ជាទកី្ខៃែងខដ្លពួក្សេបាៃដ្ឋក្ ់ក្យេុកំារធា រ៉ា ប់រង។ បុេគល  ខដ្លងែង់ ពបិាក្ស្ថត ប់ ឬពិការខាងការៃិោយ អាចទ ំក្ទ់ំៃងមក្ត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA

តាមរយៈសេវាសៅទូរេព័ទបញ្ជូៃបៃតរបេ់េហពៃ័ធ (Federal Relay Service) តាមសលែ៖ (800) 877-8339 ។ សលើេពីសៃោះ ពត័៌មាៃ ពំីក្មមវិធអីាចមាៃជាភ្នស្ថសអសងៗសទៀត។

សដ្ើមបីដ្ឋក្់ ក្យបណត ឹងសោទត្បកាៃ់ការសរើេស ើងខដ្ល ក់្ព័ៃធក្មមវិធី េូមបំសពញេំណំុខបបបទ ក្យបណត ឹងេតីពីការសរើេស ើងខដ្ល ក្ព់ៃ័ធក្មមវិធីត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA, (AD-3027) ខដ្លអាច
រក្េំណុំខបបបទ ក្យបណត ឹងតាមបណាត ញស ឡិក្ត្តូៃិក្៖
How to File a Complaint, ៃិងសៅការិោល័យនៃត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA ណាមួយ ឬេរសេរលិែតិមួយចាប់ ខដ្លមាៃអាេយដ្ឋា ៃសអញើសៅត្ក្េងួក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរកិ្ USDA

ៃិងអតលជ់ូៃព័តម៌ាៃទាំង េ់សៅក្នុងលិែតិសៃោះ ខដ្លបាៃសេនើេុំសៅក្នុងេំណុំខបបបទសៃោះ។ សដ្ើមបីសេនើេុំឯក្ស្ថរងតចមែងេំណុំខបបបទ ក្យបណត ងឹមួយចាប់ េូមសៅទូរេ័ពទសលែ (866) 632-9992 ។
េូមបញ្ជូៃេំណុំខបបបទខដ្លបាៃបំសពញ ឬលិែតិរបេ់សលាក្ នក្ ជៃូសៅត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA តាមអាេយដ្ឋា ៃ៖

(1) ប ុេតនត្បេណយី៍៖
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ទូរស្ថរ៖ (202) 690-7442; ឬ

(3) ុីខម ល៖ program.intake@usda.gov

ស្ថា ប័ៃសៃោះ េជឺាត្ក្មុហ ៃុអតលឱ់្កាេសេមើោន ។

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 សេចក្តខីងែងការណេ៍តពីកីារមៃិសរើេស ើង USDA (បៃត) 

 
េត្មាបក់្មមវធិជីៃំយួអាហារបូតាមភ FNS សអសងៗសទៀតទាំង េ,់ ទភី្នន ក្ង់ារមលូដ្ឋា ៃ ឬរដ្ា ៃងិ នក្ទទលួជៃំេួរបេព់កួ្សេ ត្តវូខតត្បកាេសេចក្តខីងែងការណេ៍តពីកីារមៃិសរើេស ើង ដ្ចូខាងសត្កាម៖ 
 
សដ្ឋយ ៃុសលាមតាមបទបញ្ញតតិ ៃិងសោលៃសោបាយេតីពីេិទធិជៃេុី វិលនៃចាប់េហព័ៃធ ៃិងត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ (USDA) ស ោះ ទីភ្នន ក្់ងារ ការិោល័យ ៃិងៃិសោជិត ៃិងស្ថា ប័ៃរបេ់ែែួៃ ខដ្លចូលរួម 
ឬខដ្លត្េប់ត្េងក្មមវិធី USDA ត្តូវបាៃហាមឃាត់ពកីារសរើេស ើងសដ្ឋយខអែក្សលើមូលដ្ឋា ៃជាតិស្ថេៃ៍ ពណ៌េមបុរ ត្បភពសដ្ើមជៃជាតិ សភទ ជំសៃឿខាងស្ថេ  ពិការភ្នព អាយុ ជំសៃឿខាងៃសោបាយ ឬការផ្ចា ញ់តប 
ឬការេងេឹក្ចំស ោះេក្មមភ្នពេទិិធជៃេុីវិលពីមៃុ សៅក្នុងក្មមវិធ ីឬេក្មមភ្នពណាមួយ ខដ្លបាៃ ៃុវតត ឬបាៃអតលម់ូលៃធិិសដ្ឋយ USDA។   
បុេគលមាៃពិការភ្នពខដ្លតត្មូវឱ្យមាៃមសធោបាយត្បាត្េយ័ទាក្ទ់ងខដ្លមាៃជសត្មើេេត្មាប់ពត័៌មាៃ ំពកី្មមវិធី (ឧទាហរណ៍ ក្សរេត្មាបម់ៃេុសខាា ក្់  ក្សរសបាោះពុមពធំៗ ខែសអាត់ ឌូីសោ ភ្នស្ថសត្បើេញ្ញញ េត្មាប់ជៃជាតិអាសមរកិ្ ជាសដ្ើម) 
ត្តូវទាក្ទ់ងទីភ្នន ក្់ងារសៅ (ថ្នន ក្់រដ្ា ឬមូលដ្ឋា ៃ) ជាទីក្ខៃែងខដ្លពកួ្សេបាៃដ្ឋក្់ ក្យេុំការធា រ៉ា ប់រង។ បុេគល  ខដ្លងែង់ ពិបាក្ស្ថត ប់ ឬពកិារខាងការៃិោយ អាចទំ ក្ទ់ំៃងមក្ត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA 

តាមរយៈសេវាសៅទូរេព័ទបញ្ជូៃបៃតរបេ់េហពៃ័ធ (Federal Relay Service) តាមសលែ៖ (800) 877-8339 ។ សលើេពីសៃោះ ពត័៌មាៃ ពំីក្មមវិធីអាចមាៃជាភ្នស្ថសអសងៗសទៀត។ 
 
សដ្ើមបីដ្ឋក្់ ក្យបណត ឹង ពំីការសរើេស ើងខដ្ល ក្ព់័ៃធក្មមវិធ ី េូមបំសពញេណំុំខបបបទ ក្យបណត ងឹ ពំីការសរើេស ើងខដ្ល ក្់ពៃ័ធក្មមវិធីត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA Program Discrimination 

Complaint Form, (AD-3027) េូមរក្េំណុំខបបបទ ក្យបណត ងឹតាមបណាត ញស ឡិក្ត្តូៃិក្៖ How to File a Complaint, ៃងិសៅការិោលយ័នៃត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ 
USDA ណាមួយ ឬេរសេរលិែតិមយួចាប ់ ខដ្លមាៃអាេយដ្ឋា ៃសអញើសៅត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA ៃងិអតល់ជៃូពត័៌មាៃទាងំ េ់សៅក្នុងលិែតិសៃោះ ខដ្លបាៃសេនើេុំសៅក្នងុេំណុំខបបបទសៃោះ។ 
សដ្ើមបីសេនើេុឯំក្ស្ថរងតចមែងេំណុំខបបបទ ក្យបណត ឹងមួយចាប់ េូមសៅទូរេ័ពទសលែ (866) 632-9992 ។ េូមបញ្ជៃូេំណុំខបបបទខដ្លបាៃបំសពញ ឬលិែតិរបេ់សលាក្ នក្ ជូៃសៅត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ 
USDA តាមអាេយដ្ឋា ៃ៖  
 
(1) ប ុេតនត្បេណយី៍៖ 

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

(2)  ទូរស្ថរ៖ (202) 690-7442; ឬ  
 

(3)   ុីខម ល៖ program.intake@usda.gov. 

 
ស្ថា ប័ៃសៃោះ េជឺាត្ក្មុហ ៃុអតលឱ់្កាេសេមើោន ។ 

  

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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សេចក្តខីងែងការណេ៍តពីកីារមៃិសរើេស ើង USDA (បៃត) 
 

 ក្យសេនើេុរំមួោន  (HHS) 

 

ស្ថា ប័ៃសៃោះ ត្តូវបាៃហាមត្បាមពីការសរើេស ើងសដ្ឋយខអែក្សលើមូលដ្ឋា ៃជាតិស្ថេៃ៍ ពណ៌េមបុរ ត្បភពសដ្ើមជៃជាត ិភ្នពពិការ អាយ ុសភទ ៃិងក្នុងក្រណីមយួចៃំួៃ េជឺំសៃឿខាងស្ថេ  ឬសោលៃសោបាយ។  
 

ត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ ក្៏ហាមត្បាមអងខដ្រ ចំស ោះការសរើេស ើងសដ្ឋយខអែក្សលើជាតិស្ថេៃ៍ ពណេ៌មបុរ ត្បភពសដ្ើមជៃជាតិ សភទ ជំសៃឿខាងស្ថេ  ពិការភ្នព អាយុ ជំសៃឿខាងៃសោបាយ ឬការផ្ចា ញ់តប 
ឬការេងេឹក្ចំស ោះេក្មមភ្នពេទិិធជៃេុីវិលពីមៃុ សៅក្នុងក្មមវិធ ីឬេក្មមភ្នពណាមួយ ខដ្លបាៃ ៃុវតត ឬបាៃអតលម់ូលៃធិិសដ្ឋយ USDA។ 
 

បុេគលមាៃពិការភ្នពខដ្លតត្មូវឱ្យមាៃមសធោបាយត្បាត្េយ័ទាក្ទ់ងខដ្លមាៃជសត្មើេេត្មាប់ពត័៌មាៃ ំពកី្មមវិធី (ឧទាហរណ៍ ក្សរេត្មាប់មៃុេសខាា ក្់  ក្សរសបាោះពមុពធំៗ  ខែសអាត ់ូឌីសោ ភ្នស្ថសត្បើេញ្ញញ េត្មាបជ់ៃជាតិអាសមរិក្ ជាសដ្ើម) 
ត្តូវទាក្ទ់ងទីភ្នន ក្់ងារសៅ (ថ្នន ក្់រដ្ា ឬមូលដ្ឋា ៃ) ជាទកី្ខៃែងខដ្លពួក្សេបាៃដ្ឋក្ ់ក្យេុកំារធា រ៉ា ប់រង។ បុេគល  ខដ្លងែង់ ពបិាក្ស្ថត ប់ ឬពិការខាងការៃិោយ អាចទ ំក្ទ់ំៃងមក្ត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA 

តាមរយៈសេវាសៅទូរេព័ទបញ្ជូៃបៃតរបេ់េហពៃ័ធ (Federal Relay Service) តាមសលែ៖ (800) 877-8339 ។ សលើេពីសៃោះ ពត័៌មាៃ ពំីក្មមវិធីអាចមាៃជាភ្នស្ថសអសងៗសទៀត។ 
 

សដ្ើមបីដ្ឋក្់ ក្យបណត ឹង ពំីការសរើេស ើងខដ្ល ក្ព់័ៃធក្មមវិធ ី េូមបំសពញេំណំុខបបបទ ក្យបណត ងឹ ំពីការសរើេស ើងខដ្ល ក្់ពៃ័ធក្មមវិធីត្ក្េួងក្េិក្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA Program Discrimination 

Complaint Form, (AD-3027) េូមរក្េំណុំខបបបទ ក្យបណត ឹងតាមបណាត ញស ឡកិ្ត្តូៃិក្៖ How to File a Complaint, ៃងិសៅការិោល័យនៃត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ 
USDA ណាមួយ ឬេរសេរលិែតិមយួចាប់ ខដ្លមាៃអាេយដ្ឋា ៃសអញើសៅត្ក្េងួក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរិក្ USDA ៃិងអតល់ជៃូពត័៌មាៃទាងំ េ់សៅក្នុងលែិិតសៃោះ ខដ្លបាៃសេនើេុំសៅក្នុងេំណុំខបបបទសៃោះ។ 
សដ្ើមបីសេនើេុំឯក្ស្ថរងតចមែងេំណុំខបបបទ ក្យបណត ឹងមយួចាប់ េមូសៅទូរេ័ពទសលែ (866) 632-9992 ។ េូមបញ្ជូៃេំណុំខបបបទខដ្លបាៃបំសពញ ឬលែិិតរបេស់លាក្ នក្ ជូៃសៅត្ក្េួងក្េកិ្មមេហរដ្ាអាសមរកិ្ USDA 

តាមអាេយដ្ឋា ៃ៖  
 

(1)  ប ុេតនត្បេណយី៍៖ 
U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW  

Washington, D.C. 20250-9410 

 

(2)  ទូរស្ថរ៖ (202) 690-7442; ឬ  
 

(3)   ុីខម ល៖ program.intake@usda.gov. 

 

េត្មាបព់័ត៌មាៃសអសងៗសទៀត ខដ្លសដ្ឋោះត្ស្ថយបញ្ញា ក្មមវិធអីាហារូបតាមភបខៃាម (SNAP) ស ោះ បេុគល  ត្តវូទាក្់ទងតាមសលែទូរេព័ទទាៃ់សហតុការណ៍ (USDA SNAP Hotline Number) េឺសលែ 
(800) 221-5689 ខដ្លអាចមាៃជាភ្នេស េ ាញអងខដ្រ ឬក្៏សៅទូរេព័ទតាមសលែទូរេព័ទទាៃ់សហតកុារណ៍/ពត័៌មាៃរដ្ា State Information/Hotline Numbers (េូមចចុតំណភ្នជ ប់សៃោះ 
េត្មាបប់ញ្ជីសលែទូរេព័ទទាៃ់សហតកុារណ៍តាមរដ្ា) ខដ្លអាចរក្បាៃតាមបណាត ញស ឡកិ្ត្តៃូិក្៖ SNAP Hotline. 

 

សដ្ើមបីដ្ឋក្់ ក្យបណត ឹង ពំីការសរើេស ើងខដ្ល ក្ព់័ៃធក្មមវិធី ខដ្លទទួលបាៃជំៃួយហិរញ្ញវតាេុហព័ៃធ តាមរយៈត្ក្េួងេុខាភបិាល ៃិងសេវាក្មមត្បជាពលរដ្ាេហរដ្ាអាសមរិក្ (U.S. Department of Health and 

Human Services (HHS)), េមូេរសេរមក្៖ HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence 

Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ឬការសៅទូរេព័ទសលែ (202) 619-0403 (ជាេសមែង) ឬ (800) 537-7697 (TTY)។  
 

ស្ថា ប័ៃសៃោះ េជឺាត្ក្មុហ ៃុអតលឱ់្កាេសេមើោន ។ 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm

