လူမေ
ႈ ရးနွငက
့္ ်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ဌာန

IMPORTANT: DO NOT ENLARGE, REDUCE OR MOVE the FIM and barcodes. They are only valid as printed!
Special care must be taken to ensure FIM and barcode are actual size AND placed properly on the mail piece
to meet both USPS regulations and automation compatibility standards.

သင္သည္ တိုင္ၾကားစာမ်ားၿဖည့္စြက္ရာတြင္ တိက်ေသာ
အခ်ိန္ေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီတစ္ခု
ခ်င္းစီနွင့္ဆက္သြယ္ရပါမည္။ DSHS စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး မ်ား
ယူနစ္နွင့္အတူ တိုင္ၾကားစာတစ္ခုၿဖည့္စြက္ၿခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ယင္းအခ်ိန္မူေဘာင္မ်ားကို ေၿပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။
သင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား ယူနစ္သို႔
တိုင္ၾကားစာတစ္ခုတင္သြင္းပါက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးကို
ဆံုးၿဖတ္လိမ့္မည္ၿဖစ္ၿပီး သင့္ထံဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ေတာ္ပါက IU ၀န္ထမ္းမွ တိုင္ၾကားစာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ၿဖစ္ၿပီး
ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈတစ္ခုကို ရရွိလိမ့္မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ဌာနသည္ သိရွိထားသည့္ ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္
ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿပန္လည္တုန္႔ၿပန္ခ်က္

ၿပည္နယ္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားနွင့္ DSHS မူ၀ါသည္ ၿပန္လည္
တုန္႔ၿပန္ခ်က္ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို တားၿမစ္ထားပါသည္။
က်ားမခြဲၿခားၿခင္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာ မွတ္တမ္းရွိထားေသာ
ပုဂၢိဳလ္(သို႔) က်ားမခြဲၿခားၿခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေၾကာက္လန္႔ၿခင္း၊
ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းနွင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿခင္းနွင့္
ေနာက္တဖန္ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းတို႔ မၿပဳလုပ္ရပါ။

က်ား/မခြၿဲ ခားမႈမၿပဳေရး
မူ၀ါဒ
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USDA, Director of Civil Rights,
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
1-800-795-3272 (voice)
202-720-6382 (TTY)

WASHINGTON STATE DEPT OF SOCIAL & HEALTH SVCS
HUMAN RESOURCES DIVISION
INVESTIGATIONS UNIT (IU)
PO BOX 45830
OLYMPIA, WA 98504-5830

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု တူညီအလုပ္အကိုင္
အခြင့္အေရးေကာ္မရွ 1-800-669-4000

ဤလက္ကမ္ းစာေစာင္တင
ြ -္
n က်ား/မခြဲၿခားမႈမၿပဳေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
လူ မ ႈ ေ ရးနွ င ္ ့
က်န္ း မာေရး၀န္ ေ ဆာင္ မ ႈ မ ်ားဌာန မူ ၀ ါဒ၊
တန္ း တူ အ ခြ င ္ ့ အ ေရးနွ င ္ ့ က်ား/
မခြ ဲ ၿ ခားဆက္ ဆ ံ ၿ ခင္ း နွ င ္ ့ သက္ ဆ ိ ု င ္ ေ သာ
တိ ု င ္ ၾ ကားစာလု ပ ္ င န္ း စဥ္ မ ်ားအေၾကာင္ း
အေထြ ေ ထြ အ ခ်က္ အ လက္ မ ်ားပါ၀င္ ပ ါ
သည္ ။

n အလုပ္အကိုင္နွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း
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အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အစားအေသာက္နွင့္
အာဟာရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန (ၿဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့ေရးအ
စီအစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း)

______

¡

PLACE
STAMP
HERE

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဌာန၊

______

1-800-514-0301

¡
¡

စသည္ တ ိ ု ႔ တ ြ င ္
ခြ ဲ ၿ ခားဆက္ ဆ ံ ၿ ခင္ း ခံ ေ နရသည္ ဟ ု
ထင္ ၿ မင္ ယ ူ ဆ ေသာ ပု ဂ ၢ ိ ဳ လ္ မ ်ား
ရရွ ိ န ိ ု င ္ ေ သာ ၀န္ ေ ဆာင္ မ ႈ မ ်ားကိ ု
ေဖာ္ ၿ ပထားပါသည္ ။

DSHS 22-171 BS (Rev. 3/19) Burmese

မူ၀ါဒ

က်ား/မခြဲၿခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာ
အေၾကာင္းအရာ-

		
			
		
		
		

Investigations Unit Administrator
Grievance Coordinator for Section 504,
Title II and Other Civil Rights Laws
Department of Social and Health Services
Human Resources Division
Investigations Unit (IU)
PO Box 45830
Olympia WA 98504-5830

တိုင္ၾကားစာေပးပို႔သည့္ပုဂၢိဳလ္အမည္

၀ါရွင္တန္ၿပည္နယ္ လူမႈေရးနွင့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနသည္

(360) 725-5821, or 1-800-521-8060
TTY: (360) 586-4289, or 1-800-521-8061
ဖက္စ္နံပါတ္ (360) 586-0500
အီးေမးလ္ iraucomplaints@dshs.wa.gov
အသံ

အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အလမ္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ၎သည္ အသက္၊
က်ား/မ၊ လိင္၊ က်ားမခြဲၿခားမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ၊ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊
စစ္တပ္အမႈထမ္း၊ ပင္စင္စား စစ္မႈထမ္းေဟာင္း၊ ဗီယက္နမ္သမိုင္း၊
မၾကာေသးမီက ခြဲၿခားထားေသာ (သို႔)အၿခားကာကြယ္ထားေသာ
စစ္မႈထမ္းမႈအေၿခအေန၊ ဆင္ဆာရွိထားမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မသန္စြမ္းၿခင္း(သို႔) ေလ့က်င့္ထားေသာေခြးအသံုးၿပဳမႈ(သို႔)
မသန္စြမ္းတို႔အသံုးၿပဳရသည့္ တိရစၦာန္၀န္ေဆာင္မႈ၊ တန္းတူ ေပးရမႈ (သို႔)

ဖုန္းနံပါတ္

မ်ိဳးရိုးဗီဇအခ်က္အလက္ စသည္တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈမၿပဳလုပ္ပါ။

အီးေမးလ္လိပ္စာ

မညီမ်ွေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးပို႔ၿခင္း (သို႔)
လမ္းနံပါတ္

ၿပည္နယ္အမည္

ၿမိဳ႔အမည္

ဇစ္ကုတ္

အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရၿပီး အထက္ေဖာ္ၿပပါအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္
အေၿခခံ၍

DSHS က်ား/မခြဲၿခားဆက္ဆံမႈမၿပဳေရးမူ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ပါသည္။

က်င့္သံုးေနသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ
သင့္ကိုခြဲၿခားဆက္ဆံခဲ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အမည္နွင့္ ရာထူး

အဖြဲ႔အစည္း

ဖုန္းနံပါတ္

ၿမိဳ႔အမည္

ၿပည္နယ္အမည္

ဇစ္ကုတ္

¡
¡
¡

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(သို႔) အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ၿငင္းဆိုၿခင္း
ဌားရမ္းၿခင္း(သို႔) တိုးၿမႇင့္ၿခင္းတို႔ကို ၿငင္းဆန္ၿခင္း
အေမရိကန္သေကၤတဘာသာစကားအပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ဘာသာၿပန္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ

ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာေနရာ

မည္ကဲ႔သို႔ေသာ မ်က္နွာလိုက္မႈမ်ားသည္ က်ား/မခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း ၿဖစ္ေစသည္ဟု သင္ယူဆပါသနည္း။

အလုပ္အကိုင္

¡

ကန္႔သတ္ထားၿခင္း

¡

၀န္ေဆာင္မႈ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိမႈကို မရရွိနိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔တြင္ အၿပည့္
အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္အတူပါလာသည့္
မသန္စြမ္းမ်ားအား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးရန္

ေက်းဇူးၿပဳ၍ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည့္အေၿခအေနနွင့္ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ၿပပါ။ (လိုအပ္ပါက အခ်ပ္ပိုစာမ်က္နွာမ်ားသံုးၿပီး စာမ်က္နွာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လက္မွတ္ထိုးျပီး ေန႔စြဲတပ္ပါ)-

ပ်က္ကြက္မႈ

¡

ေကာ္မတီမ်ားနွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားစသည္တို႔တြင္ အတိုင္ပင္ခံ(သို႔)
လုပ္အားေပး(သို႔) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူအေနၿဖင့္ ၿပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္
အခြင့္အလမ္းအား ၿငင္းဆန္ၿခင္း

က်ား/မခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား
သင္သည္ ခြဲၿခားဆက္ဆံခံရသည္ဟုယူဆပါက ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားလႊာ လက္ကမ္းစာေစာင္ အေနာက္ဘက္ၿခမ္းရွိ ေဖာင္ကိုၿဖည့္ၿပီး
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ယူနစ္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၊ အခန္း 504
တိုင္တန္းမႈညွိနႈိင္းေရးရံုး၊ အခန္း II နွင့္ အၿခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္း
အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား ယူနစ္သို႔ ေပးပို႔ပါ။ သင္သိေသာ က်ား/
မခြဲၿခားဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပါရွိပါက
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား ယူနစ္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ သင္သည္ တိုင္ၾကားစာကို
ၿပည္နယ္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားနွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စုစည္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

¡

၀ါရွင္တန္ၿပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

1-800-233-3247

¡

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးနွင့္လူသားဆန္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ဌာန၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခြင့္အေရးရံုး၊

1-800-362-1710 (စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ယူနစ္ တိုင္ၾကားစာသည္ သင့္ထံမွ
သင့္လက္မွတ္

ရက္စြဲ

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခြင့္အေရးရံုးနွင့္အတူ စုစည္းတင္ၿပထားမႈကို
တားၿမစ္ကာကြယ္၍မရပါ။

