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ររសងយយតតតិធធេបបធទសាំណតាំ ច ឿយ បន្ទា បពី់រាំខណទរេយត់តលាចៅ Rhode Island ផដល់សធទធធចសមើគ្នន ដល់អនរ

នធយាយភាសាអយច់លលសចៅានររេធត 

 ដឋវ៉ា សតីយចោន៖ ចៅថ្ថៃចនេះររសងយយតតតិធធេបបានរបកាសបធទសាំណតាំ ច ឿយ ពារព់ន័ធចៅនឹយកា ផដល់ជាំនងយខផនរ
ជាំន្ទញភាសាអយច់លលសដល់អនរនធយាយភាសាអយច់លគសចៅានររេធត (LEP) ចៅោេរបពន័ធតតលាកា  ដឋ 
បន្ទា បពី់បានអនតវតតិចោយចោលជយ័ចលើរាំខណទរេយត់តលាកា ចៅ Rhode Island ។ 
 
របពន័ធតតលាកា ចៅ Rhode Island នធយររសងយយតតតិធធេបបានចោេះរសាយចោយចោលជយ័ចលើកា ចសតើបអចយគត 
ចលើពារយបណដឹ យ ដឋបាលចៅោេខផនរទី VI ថ្នេាបស់ដីពីសធទធធពល ដឋ ឆ្ន ាំ 1964 ខដលហាេឃាតក់ា ច ើស
ចអើយោតធសាសន ៍ ពណប សេបត  ឬចដើេរាំចណើ ត រនតយកា េូល ងេរេមវ ធធីឬសរេមភាពចផេយៗខដល ដឋសហពន័ធ
បានផដល់េូលនធធធ។ ពារយបណដឹ យបានចោទរបកានច់ៅចលើតតលាកា  Rhode Island ថាេធនបានផដល់អនរបរ
ខរប នធយចសវជាំនងយខផនរភាសាចផេយចទៀត ដល់អនរេធនសូវចេេះភាសាអយច់លលសចៅតតលាកា ។ ចៅឆ្ន ាំ 2012 
បន្ទា បពី់ានរធេចេ ោ ោចរេើន វយតតលាកា  Rhode Island នធយររសងយយតតតិធធេប ចលារ Paul  A. Suttell 

របធានតតលាកា រាំពូលថ្ន Rhode Island បានចេញផាយ ដីកា របតធបតតិធចលែ 2012-05 សដីពីចសវបរខរប
ភាសារនតយតតលាកា ខដលានអនរបរខរបានលរខណសេបតតិធរលបរ់គ្នន ់ នធយជាំនងយខផនរភាសាចផេយចទៀត
ខដលានកា អនតញ្ញា ត នធយេធនលធតថ្ថលេាំចពាេះអនរខដលនធយាយភាសាអយច់លលសានររេធត (LEP) ចពលេូល
 ងេរនតយរាល់នីតធវ ធធីដាំចណើ  កា តតលាកា   ចសវរេម  នធយរេមវ ធធី។  
 
រនតយឆ្ន ាំ 2014 ររសងយបានអនតេត័ចលើខផនកា ទទងលចសវភាសា  បស់តតលាកា  Rhode Island នធយរលប់
ភាលីខដលបានេតេះហតថចលខាចលើ រធេចរពេចរពៀយចោេះរសាយចោយសម័រលេធតតិ ខដលោាំបាេស់រាបក់ា 
អនតវតតិចោលជយ័ចលើដីកា របតធបតតិធ នធយខផនកា   េតធចយាបល់ពីលណៈរាម ធធកា ពារព់ន័ធ  កា អនតចលាេ
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ោេខផនរ VI នធយ ជាំនងយបចេចរចទស នធយកា រតូតពធនធតយ យៈចពលពី ឆ្ន ាំ។ បេចតបបនន ររសងយយតតតិធធេបបាន
បធទសាំណតាំ ច ឿយោសាថ ព  បន្ទា បពី់តតលាកា  Rhode Island បានបាំចពញលរខែណឌ បញ្ចបរ់ធេចរពេចរពៀយ។ 
 
ររសងយ នធយតតលាកា  Rhode Island ចធវើកា សហកា គ្នន ចដើេបខីរលេអកា របារស័យទារទ់យ វយតតលាកា  
ោេងយអនរនធយាយភាសាអយច់លលសានររេធត។ ចរៅពីកា អនតេត័ចគ្នលនចយាបាយទទងលបានចសវ
ភាសាចពញចលញានចៅរនតយដីកា របតធបតតិធ សេធទធធផល បស់តតលាកា  ងេាន៖ 

 ោតោ់ាំយបតលគលធរានសេតថភាពចពញចលញ ចដើេបផីដល់ចសវជូនអតធថធនជនចៅតតលាកា  ចរៅពី
ភាសាអយច់លលស 

 បធទសាល រសញ្ញា ោរបាាំេងយភាសារនតយតតលាកា  ចោយផដល់ចយាបល់ោសាធា ណៈអាំពីសធទធធ ចដើេបី
ានអនរបរខរបចោយេធនលធតរថ្រេ 

 តរេូវចោយភាលីទាាំយសយខាយចៅកានត់តលាកា  ដឋ ចដើេបចីធវើ បាយកា ណ៍អាំពីតរេូវកា ទធនននយ័
អនរបរខរបចៅតតលាកា ោេ យៈតរេូវកា បាំចពញោេរបពន័ធចអឡធេរតូនធេថមី 

 បរខរបទរេយ ់នធយាតធកា ចលហទាំព ័ ោភាសានធយាយទូចៅចផេយចទៀតរនតយ Rhode Island   ងេាន 
ភាសាចអសា៉ាញ ប៉ា ទតយកាល់ ខែម  នធយភាសាចែបខវឌាន។  

 បចយកើតចសេរដីជូនដាំណឹយចរេើនភាសាអាំពីសធទធធទទងលបានជាំនងយខផនរភាសា នធយកា អនតេត័េាប់
តតលាកា  ខដលរតូវកា ចសវជូនដាំណឹយដល់ជនោបច់ោទនីេងយៗរនតយចពលដាំចណើ កា រដី នធយ 

 បចយកើតចសវភាសាចគ្នលនចយាបាយពារយបណដឹ យេងយ នធយបច ហ្ េះទរេយព់ារយបណដឹ យពី  បីភាសា
រនតយ វ ធបសាយ បស់តតលាកា   បស់តតលារនតយកា ធយាល័យររឡាបញ្ជ ីតតលាកា  នធយកា ធយាល័យអនរ
បរខរប 
 

ចលារ វ៉ា នីោ ហគតបោ ជាំនងយកា អនតរបធានអលគចេធាវ ីនធយោរបធានន្ទយរោឋ នសធទធធពល ដឋ ថ្នររសងយ
យតតតិធធេបបានានរបសាសនថ៍ា “សធទធធចដើេបទីទងលបានយតតតិធធេប ទាេទា ឲ្យរបោពល ដឋរលប ់ូប  ងេទាាំយ
អនរចេេះភាសាអយច់លលសានររេធត ានសធទធធេូល ងេចោយចពញចលញ នធយចោយចសមើភាពរនតយតតលាកា ”។  
ចលារបខនថេ “ចយើយសូេចកាតស ចសើ ដល់របធានចៅររេ Suttell នធយបតលគលធរ រនតយកា ធយាល័យ ដឋបាល
តតលាកា  ដឋ េាំចពាេះរធេចែធតែាំរបឹយខរបយរនតយកា បចយកើតឲ្យានសធទធធចសនើគ្នន ចដើេបទីទងលបានយតតតិធធេបពធតរបារដ 
សរាបរ់បោពល ដឋទាាំយអស់ចៅ Rhode Island ”។ 

https://www.courts.ri.gov/Interpreters/englishversion/Lists/Quick%20Links%20for%20English%20Interpreter/AllItems.aspx


បញ្ញហ  បស់ Rhode Island  រតូវបានចោេះរសាយចោយ ចលារ Paul M. Uyehara ចេធាវថី្នសហពន័ធសរេប
សរេួល នធយរធេចកា េាប ់(FCS) ខផនរសធទធធពល ដឋ ។ 

ពារយបណដឹ យរតូវបានចោេះរសាយខដលោខផនរេងយថ្នកា េូល ងេ បស់ FCS ចដើេបធីាន្ទថាតតលាកា  ដឋ
អនតវតតិោេតរេូវកា សធទធធទទងលបានភាសាថ្នខផនរ VI ។ ចដើេបធីាន្ទថាបតលគលនធយាយភាសាអយច់លលសាន
ររេធត េធនរតូវបានទទងលភាពអយតតតិធធេប ចោយសា ខតតតលាកា េធនបានផដល់ចសវភាសា ររុេកា ្  បស់
តតលាកា  FCS ផដល់ចគ្នលនចយាបាយខណន្ទាំ នធយជាំនងយបចេចរចទសដល់របពន័ធតតលាកា  ដឋ នធយអនតវតតិ
សរេមភាពទូទាាំយរបចទស។  
 

សរាបព់ត័បានបខនថេអាំពី FCS នធយ ខផនរ VI សូេទសេន្ទ   
https://www.justice.gov/crt/fcs។ ពត័បានបខនថេទារទ់យ LEP សូេទសេន្ទ   
http://www.lep.gov/index.htm. 

 

# # # 

16-XXX 

ហាេច្លើយសា ចនេះ។ របសធនចបើចលារអនរានសាំណង   សូេចផញើ សា  ឬទូ ស័ពាេរកា ធយាល័យរធេចកា 
សាធា ណៈោេ យៈចលែ 202-514-2007។ 
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