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ຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານ 

ຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດທ່ີຍ່ືນພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ VI 
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງປີ 1964, ມາດຕາ 504 
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟ້ືນຟູສະມັດທະພາບປີ 1973, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈໍາແນກອາຍຸປີ 1975, 
ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍ Federal Water ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ໍາຂອງລັດຖະບານ ປີ 
1972 ແລະ ຫົວຂ້ໍ IX ຂອງການແກ້ໄຂປັບປຸງການສຶກສາປີ 1972, 40 CFR 7.100 
(ຂ້ໍຫ້າມກ່ຽວກັບການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການໂຕ້ຕອບ) ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ລັດອ່ືນໆທ່ີບັງຄັບໃຊ້ 
(“ກົດໝາຍ”), ເນ່ືອງຈາກວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຫືຼ ກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງ ທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົມກະສິກໍາຂອງ 
ລັດຮາວາຍ (“HDOA”) ຫືຼ ທ່ີປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຂາຍ. ນອກຈາກຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີແລ້ວ, 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີສິດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການກັບໜ່ວຍງານອ່ືນໆຂອງລັດ ຫືຼ ລັດຖະບານ ຫືຼ 
ເພ່ືອຂໍປຶກສາສ່ວນຕົວຕ່ໍຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີກ່າວຫາວ່າມີການຈໍາແນກ.  
 
ຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີຈະບ່ໍປ້ອງກັນ, ຂັດຂວາງ ແລະ ບ່ໍລົບກວນ HDOA ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທ່ີດ້ານການບໍລິຫານ 
ຫືຼ ຄວບຄຸມການດູແລ, ລວມເຖິງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ, ອະນຸຍາດ, ການອອກກົດລະບຽບ ຫືຼ ການບັງຄັບໃຊ້. 
ຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີນໍາໃຊ້ບ່ໍໄດ້ກັບການຕັດສິນໃຈ ຫືຼ ການຈ້າງງານຂອງພະແນກ. ຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແທນ 
ຫືຼ ເຮັດໜ້າທ່ີແທນສິດທິຂອງກົດໝາຍຂອງການອຸທອນທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນກົດເກນການຄວບຄຸມຂອງ HDOA. 
 
ຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຄົນອ່ືນໆທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ, ລວມທັງແບບຟອມຄໍາຮ້ອງທຸກ, 
ເຊ່ິງກະຊວງກະສິກໍາຂອງລັດຮາວາຍຈະແກ້ໄຂທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຄົນທັງໝົດທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັ
ກງານທ່ີຍ່ືນໃຫ້ພະແນກ. ສ່ິງນ້ີຈະລົບລ້າງຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ແບບຟອມການຮ້ອງທຸກການຈໍາແນກຄົນອ່ືນໆທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານກ່ອນໜ້ານ້ີ. 
 
I. ຂ້ັນຕອນ ສໍາລັບການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງການຈໍາແນກ 

 
(1) ນະໂຍບາຍນ້ີໃຊ້ກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານທ່ີບໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈໂຄງການຂອງ 

HDOA. ຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໂດຍສຸດຈະລິດໃຈວ່າລາວ ຫືຼ ລາວໄດ້ຖືກຈໍາແນກໂດຍ 
HDOA, ບົນພ້ືນຖານດ້ານເຊ້ືອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ ຫືຼ ເພດ ຫືຼ 
ຊົນຊ້ັນອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ລັດຕ່າງໆທ່ີບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ 
ຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ຕອບໂຕ້ຕ່ໍການໃຊ້ສິດທິຂອງຕົນ, 
ເຊ່ິງສາມາດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍຜູ້ປະສານງານຮັກສາດ້ານການບ່ໍຈໍາແນກຄົນຂອງ 
HDOA Morris Atta, ທ່ີ ຖະໜົນ 1428 S. King St., Honolulu, HI 96814. 
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການບ່ໍຈໍາແນກທ່ີມີຢູ່ໃນອອນລາຍໄດ້ທ່ີ: 
http://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ 

 
(2) ການຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການຈະຕ້ອງຍ່ືນຟ້ອງພາຍໃນເກ້ົາສິບ (90) 

ວັນຕາມປະຕິທິນຂອງເຫດການລ້າສຸດກ່ຽວກັບການຈໍາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫາ ຫືຼ 
ວັນທ່ີການຈໍາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫາໄດ້ກາຍເປັນທ່ີຮູ້ຈັກຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຫືຼ 

https://hdoa.hawaii.gov/wp-content/uploads/2018/05/HDOA-Title-VI-Discrimination-Complaint-Form-9-16-19.pdf
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ຖ້າມີການດໍາເນີນການຕ່ໍເນ່ືອງໃນວັນທີທ່ີການປະພຶດຖືກຍົກເລີກ ຫືຼ 
ກໍລະນີລ່າສຸດຂອງການປະພຶດ. 

 
(3) ຄໍາຮ້ອງທຸກຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກ. ຄໍາຮ້ອງທຸກຕ້ອງລະບຸຜູ້ຮ້ອງທຸກ 

ແລະ ຄວນລວມເອົາ: 
 

a. ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ລວມທັງຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ, ທ່ີຢູ່, ເມືອງ, ລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ, 
ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທ່ີຢູ່ອີເມວ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ); 

b. ບ່ໍວ່າຜູ້ຮ້ອງຮຽນມີຜູ້ຕາງໜ້າຫືຼບໍ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມີ, ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລວມເຖິງຊ່ື 
ແລະ ນາມສະກຸນ, ທ່ີຢູ່, ເມືອງ, ລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທ່ີຢູ່ອີເມວ 
(ຕາມຄວາມເໝາະສົມ); 

c. ການລະບຸການຈໍາແນກປະເພດບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງອີງຕາມຂ້ໍກ່າວຫາການ
ລະເມີດ; 

d. ຄໍາອະທິບາຍສະເພາະ ແລະ 
ລາຍລະອຽດຂອງການປະພຶດທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກເຫັນວ່າເປັນການຈໍາແນກ;  

e. ວັນທີຂອງກິດຈະກໍາການຈໍາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫາ ຫືຼ ຊ່ວງວັນທີ (ລວມເຖິງວັນທ່ີລ້າສຸດ) 
ຖ້າຫາກກິດຈະກໍາຈໍາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫານ້ັນເກີດຈາກການດໍາເນີນການຕ່ໍເນ່ືອງ;  

f. ຄໍາອະທິບາຍສະເພາະຂອງຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເກີດຂ້ືນ ຫືຼ ອາດຈະເກີດຂ້ືນ ແລະ 
g. ລະບຸຜູ້ທ່ີຖືກກ່າວຫາທ່ີກະທໍາກິດຈະກໍາການຈໍາແນກທ່ີກ່າວຫາຢ່າງຊັດເຈນ. 

 
(4) ຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງສ່ົງທາງໄປສະນີ ຫືຼ ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຫ້ອງການດ້ວຍຕົນເອງ HDOA ຂອງປະທານ 1428 

S. King Street, Honolulu, HI 96814 ຫືຼ ສ່ົງອີເມວໄປທ່ີ: hdoa.titlevi@hawaii.gov. 
ຖ້າຫາກສ່ົງຄໍາຮ້ອງທຸກໄປທາງແຟັກ ຄວນສ່ົງໄປທ່ີ: (808) 973-9613. 

 
(5) ຂ້ໍກ່າວຫາທ່ີໄດ້ຮັບທາງແຟັກ ຫືຼ ອີເມວ ຕາມດ້ວຍສໍາເນົາຂອງແຟັກ ຫືຼ 

ອີເມວຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີມີລາຍເຊັນຕ້ົນສະບັບ. ໜັງສືຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີສ່ົງໄປທາງແຟັກ ຫືຼ 
ອີເມວຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແຕ່ຈະບ່ໍຖືກດໍາເນີນການຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບແຟັກ ຫືຼ 
ສ່ົງອີເມວຕ້ົນສະບັບຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກພ້ອມລາຍເຊັນຕ້ົນສະບັບທ່ີໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍຫ້ອງການປະທາ
ນຂອງ HDOA.  

mailto:hdoa.titlevi@hawaii.gov
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(6) ໃນກໍລະນີທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍສາມາດສ່ົງຄໍາຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ ເນ່ືອງຈາກຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ 
ຫືຼ ຄວາມພິການທ່ີຈໍາກັດ, ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ HDOA 
ສືບສວນຂ້ໍກ່າວຫາວ່າເລືອກຈໍາແນກໂດຍທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກອາດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງດ້ວຍວາຈາອາລົມໄປຍັງຜູ້ປະສານງານທ່ີບ່ໍໄດ້ຈໍາແນກ, 
ໂດຍໂທຫາເບີໂທລະສັບສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ HDOA: (808) 973-9560.  

 
(7) ຂ້ໍກ່າວຫາທ່ີໄດ້ຮັບຜ່ານທາງໂທລະສັບເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກຫຸຼດລົງ ແລະ ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ 

ເພ່ືອຂໍການຢ້ັງຢືນ ຫືຼ ດັດແກ້, ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ສ່ົງຄືນ ເພ່ືອດໍາເນີນການ. 
ຄໍາຮ້ອງທຸກທາງໂທລະສັບຈະໄດ້ຮັບການຍອມາຮັບ 
ແຕ່ຈະບ່ໍຖືກດໍາເນີນການຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ຢືນຢັນ ຫືຼ 
ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກ) ທ່ີຖືກຮັບຮອງໂດຍຫ້ອງການຂອງປະທານ HDOA. 

 
(8) ເມ່ືອເຮັດການຮ້ອງຂໍ, HDOA ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການແປພາສາ 

ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃຫ້ກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກທ່ີມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ່ີຈໍາກັດ. 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກທ່ີມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ່ີມີຂ້ໍຈໍາກັດ 
ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກບຸກຄົນອ່ືນໃນການປະກອບແບບຟອມຄໍາຮ້ອງ, 
ແຕ່ວ່າຟອມຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ແລະ ຢືນຢັນໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກ. 

 
(9) HDOA ຈະຮັບຮູ້ການໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກພາຍໃນສິບ (10) ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕ່ໄດ້ຮັບ 

ຄໍາຮ້ອງທຸກ. HDOA ຜູ້ປະສານງານ ການບ່ໍຈໍາແນກ ຈະກວດຄືນແບບຟອມຄໍາຮ້ອງທຸກ 
ເພ່ືອກໍານົດເຂດສິດອໍານາດສານ ແລະ 
ຢືນຢັນເຈດຕະນາຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກທ່ີຈະດໍາເນີນການຕ່ໍຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກ.  

 
(10) ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບຮູ້ຄໍາຮ້ອງທຸກ, HDOA 

ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮູ້ວ່າຂ້ໍເທັດຈິງນ້ັນຮັບປະກັນ HDOA 
ທ່ີຈະດໍາເນີນການສອບສວນຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ່ໍຂ້ໍກ່າວຫາດ່ັງກ່າວຫືຼບໍ. ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, 
HDOA ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍຜູ້ຮ້ອງທຸກເພ່ີມເຕີມອີກວ່າ HDOA 
ຈະດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງເຕັມທ່ີ ຫືຼ 
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຖືກສ່ົງຕ່ໍໄປຫາໜ່ວຍງານອ່ືນເພ່ືອດໍາເນີນການກວດສອບ. 

 

(11) HDOA ບ່ໍໄດ້ຂ່ົມຂູ່, ຂ່ົມເຫັງ, ບັງຄັບ ຫືຼ ຈໍາແນກບຸກຄົນ ຫືຼ ກຸ່ມໃດໜ່ຶງ 
ເພ່ືອຈຸດປະສົງແຊກແຊງສິດທິ ຫືຼ ສິດທິພິເສດໃດໆ 
ທ່ີຖືກຮັບປະກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕ່ໍຕ້ານການຈໍາແນກຂອງລັດຖະບານຫືຼ 
ຍ້ອນວ່າບຸກຄົນໃດໜ່ຶງໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ໄດ້ເປັນພະຍານ, ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ 
ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກວິທີທາງໃນການສືບສວນ, ການດໍາເນີນຄະດີ ຫືຼ 
ການພິຈາລະນາຄະດີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍຕ່ໍຕ້ານການຈໍາແນກຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ 
ໄດ້ຕ່ໍຕ້ານການຈໍາແນກໃດໆທ່ີຜິດກົດໝາຍຕ່ໍຕ້ານກັບການຈໍາແນກຂອງລັດຖະບານ. 
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ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ HDOA ຈະບ່ໍຕອບໂຕ້, ຂ່ົມຂູ່, ຂ່ົມເຫັງ, ບີບບັງຄັບ ຫືຼ ຈໍາແນກບຸກຄົນ ຫືຼ 
ກຸ່ມຄົນ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການແຊກແຊງສິດທິ ຫືຼ ສິດທິພິເສດໃດໆທ່ີໄດ້ຮັບຈາກກົດໝາຍ ຫືຼ 
ຍ້ອນວ່າບຸກຄົນໃດໜ່ຶງໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ໃຫ້ເປັນພະຍານ, ຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນວິທີການໃດໜ່ຶງ ພາຍໃຕ້ການສືບສວນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນ້ີ ຫືຼ 
ຄັດຄ້ານການປະຕິບັດໃດໆທ່ີຜິດກົດໝາຍ ໂດຍກົດໝາຍ ແລະ HDOA 
ຈະບ່ໍຍອມຮັບການກະທໍາດ່ັງກ່າວ. ການໂຕ້ອບແມ່ນການລະເມີດນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກົດໝາຍນ້ີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໄປຫາຜູ້ປະສານງານບ່ໍແບ່ງແຍກ HDOA ທັນທີ. 

 
(12) ຖ້າຫາກຕ້ອງການຂໍເອົາພາສາ ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖິງ ສໍາລັບການຂຽນແບບຟອມຮ້ອງທຸກ 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການ HDOA ຂອງປະທານທ່ີ (808) 973-9560 ຫືຼ ສ່ົງອີເມວຫາ: 
hdoa.info@hawaii.gov. ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍ ສໍາລັບ HDOA ເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີພັກ. 

 
(13) ສໍາລັບ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພະນັກງານພະແນກກະສິກໍາຂອງຮາວາຍ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາ: 

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ HDOA ທ່ີ (808) 973-9481 ຫືຼ ສ່ົງອີເມວຫາ: 
hdoa.hr@hawaii.gov. 

 
 

II. ຂ້ັນຕອນການສອບສວນການຮ້ອງທຸກທ່ີຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບການເລືອກຈໍາແນກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ HDOA 

 
(1) ຂ້ຶນຢູ່ກັບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ HDOA, ການຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຕ່ໍ HDOA 

ອາດຈະຖືກສ່ົງໄປຫາໜ່ວຍງານບຸກຄົນທີສາມ ເພ່ືອຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສືບສວນ.  
 
(2)  HDOA ຜູ້ປະສານງານດ້ານການບ່ໍເລືອກຈໍາແນກມີເວລາໜ່ຶງຮ້ອຍແປດສິບ (180) ວັນ 

ຕາມເວລາປະຕິທິນໃນການກວດສອບຄໍາຮ້ອງທຸກ, 
ຍົກເວ້ັນແຕ່ຈະພິຈາລະນາຈາກຄວາມສັບສົນຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີຕ້ອງການເວລາເພ່ີມເຕີມ. 
ຖ້າຫາກມີການກໍານົດວ່າຕ້ອງມີເວລາເພ່ີມເຕີມ ສໍາລັບການອອກຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, 
ຈໍານວນມ້ືທ່ີລະບຸໄວ້ໃນການປະເມີນຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖືກຂະຫຍາຍເພ່ີມຂ້ືນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້
ຜູ້ຮ້ອງທຸກ. 

 
(3) “ຄວາມສํາຄັນຂອງຫັຼກຖານ” 

ແມ່ນມາດຕະຖານທ່ີຕ້ອງພິສູດຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານ. 
ມາດຕະຖານນ້ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້, ສໍາລັບການຄ້ົນພົບການຈໍາແນກ, ຫັຼກຖານ ແລະ 
ຄໍາໃຫ້ການຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈະມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກ່ວາທ່ີຈະບ່ໍມີ 
(ນ້ັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 50%) ທ່ີ HDOA ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນເກີດຈາກການຈໍາແນກ. 

 

mailto:hdoa.info@hawaii.gov
mailto:hdoa.hr@hawaii.gov
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(4) ຖ້າຫາກຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ, ຜູ້ປະສານງານທ່ີບ່ໍຈໍາແນກຂອງ HDOA 
ສາມາດຕິດຕ່ໍຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້. ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີເວລາບ່ໍເກີນສາມສິບ (30) ວັນ 
ຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກວັນທ່ີຕິດຕ່ໍ 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍມູນທ່ີຮ້ອງທຸກໄປຫາຜູ້ປະສານງານທ່ີບ່ໍຈໍາແນກຂອງ HDOA 
ທ່ີດີກມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີ. ຖ້າຫາກຜູ້ປະສານງານການບ່ໍຈໍາແນກຂອງ HDOA 
ບ່ໍໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກພາຍໃນສາມສິບ 
(30) ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ຜູ້ປະສານງານການບ່ໍຈํາແນກຂອງ HDOA 
ອາດຈະດໍາເນີນການປິດຄະດີ. ຄະດີອາດຈະຖືກປິດທາງດ້ານການປົກຄອງ 
ຖ້າຫາກຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍຕ້ອງການຢາກດໍາເນີນຄະດີກັບລາວ ຫືຼ ຂອງລາວອີກຕ່ໍໄປ. 

 
(5) ພາຍຫັຼງການສືບສວນໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ, ທັງສອງຝ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງຜົນຮັບດ່ັງກ່າວ. 

ຈົດໝາຍສະບັບໜ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ສະຫຸຼບສັງລວມຜົນການສືບສວນ ແລະ 
ບ່ໍວ່າຈະມີການລະເມີດນະໂຍບາຍການຈໍາແນກຄົນຂອງ HDOA ຫືຼບ່ໍ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍສາມາດຄ້ົນພົບ, 
ຝ່າຍຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບເລ່ືອງດ່ັງກ່າວ ແລະຄະດີນ້ັນກ່ໍຈະປິດລົງ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີປະກົດວ່າມີການລະເມີດ, 
ທັງສອງຝ່າຍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີການດໍາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການກະທໍາທ່ີຖືກກ່າວຫາເປັນການຢຸດເຊົາການຈໍາແນກ. 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບສິດຂອງລາວ ຫືຼ 
ສິດທີຂອງຕົນໃນການຊອກຫາວິທີການຊ່ວຍເຫືຼອທາງອ່ືນ. 

 
(6) ຜູ້ຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍພໍໃຈກັບການຕັດສິນໃຈຂອງ HDOA ຜູ້ປະສານງານດ້ານການບ່ໍຈໍາແນກ 

ສາມາດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກກັບຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດຂອງລັດຮາວາຍທ່ີ (808) 586-8636  
ຫືຼ ທາງອີເມວ ທ່ີ DLIR.HCRC.INFOR@hawaii.gov.   

 
 
III. ຂ້ັນຕອນການສອບສວນການຮ້ອງທຸກທ່ີຈໍາກັດກ່ຽວກັບການເລືອກຈໍາແນກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ຜູ້ຮັບບໍລິການຂອງ HDOA 

 
(1)  HDOA ຈະສືບສວນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການເລືອກຈໍາແນກຕ່ໍຜູ້ຮັບລາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ 

(ເຊ່ັນທ່ີປຶກສາ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ).  
 

(2) ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກທ່ີຖືກຍ່ືນຕ່ໍ HDOA ຜູ້ຮັບລາຍຍ່ອຍ (ເຊ່ັນ: ທ່ີປຶກສາ,  
ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) HDOA ຈະຖືວ່າມີສິດອໍານາດ ແລະ ຈະສືບສວນ ແລະ ຕັດສິນຄະດີ. 

 
(3) HDOA ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ II, 

ຂະບວນການສອບສວນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການເລືອກຈໍາແນກກ່ຽວກັບ HDOA. 
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IV. ຂ້ັນຕອນການສອບສວນການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ ໂດຍໜ່ວຍການບຸກຄົນທ່ີສາມ 
 

(1) ຂ້ຶນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງ HDOA, ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຕ່ໍ HDOA 
ອາດຈະຖືກສ່ົງໄປຫາໜ່ວຍງານບຸກຄົນທີສາມ (TPA) ເພ່ືອຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສືບສວນ. 
ຖ້າຫາກວ່າ TPA ຖືກນໍາໃຊ້, HDOA ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຂະບວນການຮ້ອງທຸກ. 
 

(2) HDOA ຜູ້ປະສານງານ ການບ່ໍຈໍາແນກ ຈະກໍານົດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ TPA 
ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງທຸກເລ່ືອງການເລືອກຈໍາແນກທ່ີຍ່ືນຟ້ອງຕ່ໍ HDOA ພາຍໃນເຈັດສິບສອງ  
(72) ຊ່ົວໂມງ ຫືຼ ສາມ (3) ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກທ່ີໄດ້ຮັບຄํາຮ້ອງທຸກ. 
TPA ຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງ HDOA ໃນການສືບສວນຄໍາຮ້ອງທຸກ.  

 
(3) ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການເລືອກຈໍາແນກທ່ີຖືກຍ່ືນຕ່ໍ HDOA ທ່ີໄດ້ຮັບການອ້າງອີງ ແລະ ຍອມຮັບໂດຍ 

TPA, HDOA ມີໜ່ຶງຮ້ອຍແປດສິບ (180) ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນ ເພ່ືອໃຫ້ມີການສືບສວນຄໍາຮ້ອງທຸກ, 
ຍົກເວ້ັນແຕ່ຈະພິຈາລະນາຈາກຄວາມສັບສົນຂອງຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພ່ີມເຕີມ. 
ຖ້າຫາກມີການກໍານົດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພ່ີມເຕີມ ສໍາລັບການອອກຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນ HDOA, 
ຈະແຈ້ງຈໍານວນມ້ືທ່ີລະບຸໄວ້ໃນການປະເມີນຄໍາຮ້ອງທຸກຈະຖືກຂະຫຍາຍເພ່ີມຂ້ືນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ.  
 

(4) “ຄວາມສํາຄັນຂອງຫັຼກຖານ” 
ແມ່ນມາດຕະຖານທ່ີຕ້ອງພິສູດຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານ. 
ມາດຕະຖານນ້ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້, ສໍາລັບການຄ້ົນພົບການຈໍາແນກ, ຫັຼກຖານ ແລະ 
ຄໍາໃຫ້ການຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈະມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກ່ວາທ່ີຈະບ່ໍມີ 
(ນ້ັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 50%) ທ່ີ HDOA ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນເກີດຈາກການຈໍາແນກ. 
 

(5) ຖ້າຫາກຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ,  
TPA ອາດຈະຕິດຕ່ໍຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້. ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີເວລາບ່ໍເກີນສາມສິບ  
(30) ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກວັນທ່ີຕິດຕ່ໍ 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍມູນທ່ີຮ້ອງທຸກໄປຫາຜູ້ສືບສວນທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ພິຈາລະນາຄະດີ. 
ຖ້າຫາກຜູ້ສືບສວນບ່ໍໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຫືຼ 
ບ່ໍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກພາຍໃນສາມສິບ (30) ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນ,  
TPA ຈະແຈ້ງໃຫ້ HDOA ແລະ ຝາຍບໍລິຫານ HDOA ອາດຈະປິດຄະດີ. 
ຄະດີອາດຈະຖືກປິດທາງດ້ານການປົກຄອງ ຖ້າຫາກຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍຕ້ອງການຢາກດໍາເນີນຄະດີກັບລາວ 
ຫືຼ ຂອງລາວອີກຕ່ໍໄປ.  
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(6) ຫັຼງຈາກການສືບສວນສ້ິນສຸດລົງ ແລະ ລາຍງານການສືບສວນໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ແລະຮັບຮອງເອົາໂດຍ HDOA, HDOA ຈະອອກຈົດໝາຍສະຫຸຼບຜົນການສືບສວນຫືຼບໍ ແລະ 
ມີການລະເມີດນະໂຍບາຍການບ່ໍເລືອກຈໍາແນກຂອງ HDOA ຫືຼບ່ໍ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີການຄ້ົນພົບ, 
HDOA ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເລ່ືອງດ່ັງກ່າວ ແລະ ປິດຄະດີລົງ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີເບ່ິງເໝືອນກັບວ່າຈະມີການລະເມີດສິດຂອງ HDOA, 
ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ວ່າມີການດໍາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການກະທໍາທ່ີຖືກກ່າວຫາເປັນການຢຸດເຊົາການຈໍາແນກ. 
ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບສິດຂອງລາວ ຫືຼ 
ສິດທີຂອງຕົນໃນການຊອກຫາວິທີການຊ່ວຍເຫືຼອທາງອ່ືນ.  

 
(7) ຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍພໍໃຈກັບ HDOA 

ການຕັດສິນໃຈອາດຈະຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກກັບຄະນະກໍາມະການສິດທິພົນລະເມືອງຂອງລັດຮາວາຍທ່ີ 
(808) 586-8636 ຫືຼ ທາງອີເມວທ່ີ DLIR.HCRC.INFOR@hawaii.gov. 

 
ພະແນກກະສິກໍາຂອງຮາວາຍໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີມີຄວາມໝາຍ. ເພ່ືອຂໍການແປພາສາ, 
ການຕີຄວາມໝາຍ, ການດັດແປງ, ທ່ີພັກ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ການບໍລິການເສີມອ່ືນໆ, 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການ HDOA ຂອງປະທານ ທ່ີ (808) 973-9560 ຫືຼ ສ່ົງອີເມວຫາ 
hdoa.info@hawaii.gov. ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍ ສໍາລັບ HDOA ເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີພັກ. 
 
  

mailto:hdoa.info@hawaii.gov
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 Hawai‘i Department of Agriculture 
 1428 S. King Street 
 Honolulu, Hawaii 96814  
 ໂທລະສັບ: (808) 973-9560 • ແຟັກ: (808) 973-9418  
 ອີເມວ: hdoa.titleVI@hawaii.gov 
 

ແບບຟອມການຮ້ອງທຸກການເລືອກຈໍາແນກທ່ີບ່ໍແມ່ນພະນັກງານ  

ພາກທ່ີ I: 
ຊ່ືຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ (ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ):  
ທ່ີຢູ່: 
ໂທລະສັບ (ເຮືອນ): ໂທລະສັບ (ບ່ອນເຮັດວຽກ): 
ທ່ີຢູ່ອີເມວອີເລັກໂທຣນິກ: 

 

ຂ້ໍກໍານົດຮູບແບບທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງມີແບບໃດແດ່? 
 ໝັງສືພິມໃຫຍ່ ☐ ເທັບສຽງ ☐ 
 TDD ☐ ອ່ືນໆ ☐ 

ພາກທ່ີ II: 

ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີຜູ້ຕາງໜ້າຫືຼບໍ?  ມີ* ☐ ບ່ໍມີ ☐ 
*ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ມີ” ກັບຄໍາຖາມນ້ີ, ກະລຸນາລະບຸຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ. 
ຊ່ືຜູ້ຕາງໜ້າ (ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ):  

 ທ່ີຢູ່: 
ໂທລະສັບ (ເຮືອນ): ໂທລະສັບ (ບ່ອນເຮັດວຽກ): 
ທ່ີຢູ່ອີເມວອີເລັກໂທຣນິກ: 
ກະລຸນາຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເປັນຕົວແທນຂອງທ່ານໃນເລ່ືອງນ້ີ. 

 

☐ ແມ່ນ 
 

☐ ບ່ໍແມ່ນ 
ພາກທ່ີ III: 
ຂ້ອຍເຊ່ືອວ່າການເລືອກຈໍາແນກທ່ີຂ້ອຍປະສົບມາແມ່ນອີງໃສ່ (ໝາຍເອົາທຸກໆຂ້ໍທ່ີໃຊ້ໄດ້): 

  ເຊ້ືອຊາດ ☐ ສີຜີວ ☐ ຊາດກໍາເນີດ ☐ ເພດ ☐ ອາຍຸ ☐ 
  ພິການ ☐ ການແກ້ແຄ້ນ ☐ ອ່ືນໆ ☐_________________________________. 
   
  ວັນທີທ່ີຖືກກ່າວຫາວ່າມີການເລືອກຈໍາແນກ (ເດືອນ, ມ້ື, ປີ):  ___________________________. 
ອະທິບາຍໃຫ້ຊັດເຈນທ່ີສຸດວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂ້ືນ ແລະ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ືງເຊ່ືອວ່າທ່ານຖືກຈໍາແນກ.  
ອະທິບາຍທຸກຄົນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ. ລວມທັງຊ່ື ແລະ ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງບຸກຄົນທ່ີເລືອກຈໍາແນກຕ່ໍທ່ານ 
(ຖ້າຮັບຮູ້) ພ້ອມທັງຊ່ື ແລະ ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງພະຍານໃດໜ່ຶງ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການພ້ືນທ່ີເພ່ີມເຕີມ, 
ກະລຸນາໃຊ້ ແລະ ຕິດເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກ. 
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ພາກທ່ີ III (ຕ່ໍ): 

ພາກທ່ີ IV: 
ອະທິບາຍອັນຕະລາຍທ່ີຖືກກ່າວຫາວ່າເກີດຂ້ືນ ຫືຼ ເຊ່ິງຈະເກີດຂ້ືນ, ຍ້ອນວ່າມີການຈໍາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫາ. 
ຖ້າຕ້ອງການພ້ືນທ່ີເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາໃຊ້ດ້ານຫັຼງຂອງຟອມນ້ີຫລືໃຊ້ແລະຕິດເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກ. 

ພາກທ່ີ V: 
 ລະບຸຝ່າຍທ່ີຖືກກ່າວຫາວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ ຫືຼ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈํາແນກທ່ີຖືກກ່າວຫາ. 

ພາກທ່ີ VI: 
ຜ່ານມາທ່ານໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈໍາແນກໃຫ້ກັບອົງການນ້ີຫືຼບໍ? 

 

☐ ໄດ້ຍ່ືນ 

 

☐ ບ່ໍໄດ້ຍ່ືນ 

ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຍ່ືນ, ກະລຸນາໃຫ້ຂ້ໍມູນອ້າງອີງໃດໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານຄ້ັງກ່ອນໜ້ານ້ີ. 
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ພາກທ່ີ VII: 
ທ່ານໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກນ້ີຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ລັດ ຫືຼ ອົງການທ້ອງຖ່ິນອ່ືນໆ, ຫືຼ 
ກັບສານລັດຖະບານ ຫືຼ ຂອງລັດໃດໜ່ຶງຫືຼບໍ? 
  ☐ ໄດ້ຍ່ືນ ☐ ບ່ໍໄດ້ຍ່ືນ 
ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຍ່ືນ, ໃຫ້ລະບຸທຸກຂ້ໍທ່ີຖືກໃຊ້: 
ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ:  
ສານຂອງລັດຖະບານ:  
ສານຂອງລັດ: 
ໜ່ວຍງານຂອງລັດ: 
ໜ່ວຍງານທ້ອງຖ່ິນ: 

 
 
 
 
    

 

ຖ້າຫາກໄດ້ຍ່ືນ, ກະລຸນາໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດຕ່ໍທ່ີໜ່ວຍງານ/ສານບ່ອນທ່ີມີການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງທຸກ. 

ຊ່ື:  
ຕໍາແໜ່ງ: 
ໜ່ວຍງານ: 
ທ່ີຢູ່: 
ໂທລະສັບ: 
ພາກທ່ີ VIII: 
ຊ່ືຂອງໜ່ວຍງານຮ້ອງທຸກຕ່ໍຕ້ານ: 
ຊ່ືຂອງບຸກຄົນຮ້ອງທຸກແມ່ນຕ່ໍຕ້ານ: 
ຕໍາແໜ່ງ: 
ທ່ີຕ້ັງ: 
ເບີໂທລະສັບ (ຖ້າມີ): 

 
 

ທ່ານສາມາດຄັດຕິດເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ຂ້ໍມູນອ່ືນໆ 
ທ່ີທ່ານຄິດວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານ. ລາຍເຊັນ ແລະ ວັນທີຂອງທ່ານຕ້ອງລະບຸດ້ານລຸ່ມນ້ີ. 
 
 
 

_________________________________ 
ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ວັນທ່ີ 

 
 
 
 



7/2021 –Laotian  

4 
 

 
 
 
ກະລຸນາສ່ົງແບບຟອມນ້ີດ້ວຍຕົນເອງທ່ີຢູ່ທ່ີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ຫືຼ ສ່ົງແບບຟອມນ້ີໄປທ່ີ:  

 
Hawai‘i Department of Agriculture 
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814 

 
ຜູ້ປະສານງານ ການບ່ໍຈໍາແນກ, (808) 973-9560, hdoa.titlevi@hawaii.gov  

  
ຍັງສາມາດຊອກແບບຟອມການຮ້ອງທຸກໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດທ່ີ:  
 
http://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ 

 
ສໍາລັບ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພະນັກງານພະແນກກະສິກໍາຂອງຮາວາຍ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາ: 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ HDOA ທ່ີ (808) 973-9481 ຫືຼ ສ່ັງອີເມວຫາ 
hdoa.hr@hawaii.gov. 
 
ພະແນກກະສິກໍາຂອງຮາວາຍໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີມີຄວາມໝາຍ. 
ເພ່ືອຂໍການແປພາສາ, ການຕີຄວາມໝາຍ, ການດັດແປງ, ທ່ີພັກ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ 
ການບໍລິການເສີມອ່ືນໆ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການ HDOA ຂອງປະທານ ທ່ີ (808) 973-9560 ຫືຼ ສ່ົງອີເມວຫາ 
hdoa.info@hawaii.gov. ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍ ສໍາລັບ HDOA ເພ່ືອຕອບສະ 
ໜອງຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີພັກ. 

 
 

mailto:hdoa.titlevi@hawaii.gov
http://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/
mailto:hdoa.hr@hawaii.gov
mailto:hdoa.info@hawaii.gov
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