ຄະນະກຳມະກຳນສະຫະລັ ດ ວ່ ຳດ້ ວຍກຳນຈ້ ຳງງຳນທີ່ມີສິດສະເໝ
ີ ພຳບ

ກຳນປ້ ອງກັ ນແບ່ ງແຍກເປັນສ່ິ ງທີ່ດີຕ່ ທຸ ລະກິດ
ກຳນປ້ ອງກັ ນກຳນແບ່ ງແຍກ ເຮັດໃຫ້ທຸ ລະກິດດຳເດີນໄປໄດ້ ດີ. ປະຕິບັ ດຕາມກົ ດໝາຍຈະເຮັດໃຫ້ ພະນັ ກງານຂະຫຍາຍຕົ ວ,
ເກັບຮັ ກສາພະນັ ກງານ ແລະ ກາລັ ງໃຈເຮັດວຽກ ແລະ ຈາກັ ດຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທາງດ້ ານກົ ດໝາຍ. ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ່ ທາງ
ພາສີ ທ່ີ ຮັ ບຈ້ າງເອົາພະນັ ກງານທ່ີ ເສຍອົ ງຄະ/ພິການ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ ທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານສາມາດກ້ າວໄປເຖິງກຸ່ ມເປົ້າໝາຍຄົ ນ
ພິການໄດ້ ! ເຂົ້າເບີ່ງທີ່ http://www.eeoc.gov/eeoc/publications/adahandbook.cfm#appendixa ເປັນຂ້ ມູ ນລາຍລະອຽດ.
ອົ ງກຳນ EEOC ສຳມຳດຊ່ ວຍໄດ້ ທຸ ລະກິດຂະໜຳດນ້ ອຍ! ອົ ງການ EEOC ເປັນອົ ງການຂອງລັ ດຖະບານກາງ ທີ່ບັ ງຄັ ບໃຫ້ ໃຊ້ ກົ ດ

ໝາຍລັ ດຖະບານກາງ ເພ່ຼື ອຕ່ ຕ້ ານການຈ້ າງງານໂດຍອີງໃສ່ ເຊຼື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາສະຫນາ, ເພດ, ຊາດກາເນີດ, ພິການ, ອາຍຸ
ແລະ ຂ້ ມູ ນອ່ຼື ນໆ. ກົ ດຫມາຍເຫ່ົ ານ້ີ ຍັ ງຂ້ ຫ້ າມການແກ້ ແຄ້ ນ (ລົ ງໂທດ) ການຕ່ ຕ້ ານ ຫຼື ການລາຍງານການແບ່ ງແຍກ ຫຼື ການ
ເຂົ້າຮ່ ວມສຼືບສວນການແບ່ ງແຍກ ຫຼື ຄະດີຄວາມ.

ຄວຳຮັ ບຜິດຊອບຂອງທ່ ຳນ

ພວກເຮົຳຈະຊ່ ວຍເຫຼື ອໄດ້ ແນວໃດ

▪ ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ ຳກຳນຕັ ດສິນໃຈຂອງນຳຍຈ້ ຳງ ມັ ນບ່
ເປັນພ້ຼື ນຖານທາງເຊ້ຼື ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາສະຫນາ, ເພດ,
ຊາດກາເນີດ, ພິການ, ອາຍຸ ແລະ ຂ້ ມູ ນອ່ຼື ນໆ.

▪ ພວກເຮົຳສຳມຳດຕອບຄຳຖຳນຂອງທ່ ຳນ ພວກເຮົາອີງ
ຕາມການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ທາງກົ ດໝາຍ.

▪ ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ ຳກົ ດລະບຽບຂອງວຽກງຳນ ແລະ ກຳນ
ປະຕິບັ ດ ມັ ນພົ ວພັ ນເຖິງໜ້ າວຽກ ແລະ ເປັນ
ສັ ດສ່່ ວນນອກຈາກບັ ນຫາທົ່ ວໄປຂອງຄົ ນເຊ້ຼື ອຊາດ, ສີ
ຜິວ, ສາສະຫນາ, ເພດ, ຊາດກາເນີດ, ພິການ, ອາຍຸ .
▪ ໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ ຳ ພະນັ ກງຳນຕ່ ຳງໆບ່ ຢ່ ໃນຄວຳມກັ ງວົ ນ
ອຳບອຳຍເຊ້ຼື ອຊາດ, ສີຜິວ, ສາສະຫນາ, ເພດ, ຊາດກາ
ເນີດ, ພິການ, ອາຍຸ ແລະ ຂ້ ມູ ນອ່ຼື ນໆ.
▪ ຈັ ດແຈງໃຫ້ສິດສະເໝ
ີ ພຳບທຳງດ້ ຳນກຳນເງິນຂອງ
ຍິງ ແລະ ຊຳຍ ຫຳກພວກເຂົຳເຮັດໄດ້ ວຽກເທ່ົ ຳກັ ນ,
ຢ່ າງໜ້ ອຍໃຫ້ ທ່ ານສາມາດເຫັນເຖິງການຈ່ າຍເງິນ
ແຕກຕ່ າງກັ ນໂດຍຜ່ ານພາຍໃຕ້ ກົ ດໝາຍ.
▪ ຕອບສະໜອງຢ່ ຳງໄວວຳ ແລະ ພຽງພຕ່ ຂ້ ຮຽກຮ້ ອງ
ກຳນແບ່ ງແຍກ ຢຸ ດຄວາມ, ບອກສະຖານທີ່ທ່ີ ຢູ່ , ແລະ
ປ້ ອງກັ ນການອາບອາຍ ແລະ ການແບ່ ງແຍກ. ແນ່ ໃຈ
ວ່ າ ພະນັ ກງານບ່ ຖຼືກລົ ງໂທດຈາກການຮ້ ອງຟ້ ອງ.
▪ ຈັ ດແຈງຫຳສຳເຫດທ່ີ ຢ່ ອຳໃສຕ່ ຳງ (ປ່ຽນແປງສ່ິ ງທ່ີ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ ໜ້ າວຽກໄດ້ ຮັ ບຜົ ນສາເລັດໄດ້ ຄຼືເກ່ົ າ,
ເຊ່ັ ນວ່ າ ອະນຸ ຍາດປ່ຽນຕາຕະລາງ ເພ່ຼື ່ ອໃຫ້ ພະນັ ກງານ
ສາມາດເຂ້ົ າໄປຫາໝໄດ້ ຫຼື ສາມາດເຂົ້າຮ່ ວມງານສາ
ສະໜາໄດ້ ) ເພຼື່ອໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ຳຮ່ ວມ ແລະ ພະນັ ກງຳນທ່ີ
ຕ້ ອງກຳນເຂົ້ຳປ່ີ ນປົ ວພະຍຳດ ຫຼື ໄປຮ່ ວມງຳນສຳສະ
ໜຳ, ຖ້ າຈາເປັນໃຫ້ ອີງໃສ່ ກົ ດໝາຍ.
▪ ຕິດແຜນໂຄສະນຳ/ໂພສເຕີ ທ່ີ ອະທິບາຍເຖິງກົ ດໝ
າຍວ່ າດ້ ວຍການແບ່ ງແຍກໃນການຈ້ າງງານ. (ດາວ
ໂລດຟຣີໄດ້ ທ່ີ http://www1.eeoc.gov/employers/
poster.cfm).
▪ ຮັ ກສຳກຳນບັ ນທຶກຂ້ ມນຂອງກຳນຈ້ ຳງງຳນ (ເຊ່ັ ນວ່ າ
ໃບສະໝັ ກງານ ຫຼື ບັ ນທຶກຂມູ ນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນໄວ້ ) ອີງ
ຕາມກົ ດໝາຍ.
ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບຜິດຊອບເພ່ີ ມພາຍໃຕ້ ລັ ດຖະບານກາງ,
ລັ ດ, ຫຼື ກົ ດໝາຍທ່ ອງຖີ່ນ.

▪ ພວກເຮົຳສຳມຳດຈັ ດແຈງໃຫ້ກຳນແນະນຳ ຊ່ ວຍທ່ ານ
ເພຼື່ອປ້ ອງກັ ນບັ ນຫາຄວາມອາບອາຍ, ການຕອບໂຕ້ ,
ແລະ ຮູ ບແບບອຼື່ນໆ ຂອງການແບ່ ງແຍກທ່ີ ຜິດກົ ດໝ
າຍ.
▪ ພວກເຮົຳສຳມຳດຝຶກອົ ບຮົ ມໃຫ້ທ່ ຳນ ແລະ
ພະນັ ກງຳນ ກ່ ຽວກັ ບການເຮັດວຽກທ່ີ ມີສິດສະເໝ
ີ ພາບ
ແລະ ຄວາມຮັ ບຜິດຊອບຕ່ າງໆ.
▪ ພວກເຮົຳຈະຊ່ ວຍທ່ ຳນເພ່ຼື ອແກ້ ໄຂທຳງດ້ ຳນ EEOC
ປ່ຽນແປງ (ກຳນຮ້ ອງຟ້ ອງ) ຂອງກຳນແບ່ ງແຍກ ໂດຍ
ຜ່ ານການໄກ່ ເກ່ ຍ. EEOC ໄກ່ ເກ່ ຍໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າທານຽມ,
ບ່ ເປັນທາງການ, ດາເນີນດ້ ວຍປິດບັ ງແກ້ ໄຂຂ້ ຜິດພາດທ່ີ
ອາດເຮັດໃຫ້ ທ່ ານເສຍເວລາ ແລະ ເງິນຄາ

ຕິດຕ່ ພວກເຮົຳ!
ພະນັ ກງຳນ EEOC ທົ່ ວປະເທດພ້ ອມທ່ີ ຈະຊ່ ວຍທ່ ຳນ.
ບ່ ຕ້ ອງລຖ້ ຳ, ຕິດຕ່ ຫຳພວກເຮົຳມຼື້ນີ້ເລີຍ!
ພາສາໃດກ່ ໄດ້ ຖ້ າທ່ ານມີຄວາມຕ້ ອງການ.
▪ ຕ້ ອງກຳນຂ້ ມມ ຫຼື ກຳນຝຶກອົ ບຮົ ມຈຳກ EEOC ບ?
ຕິດຕ່ ຫາທີ່ປຶກສາສາຂາຍ່ ອຍຂອງ EEOC ທ່ີ ໃກ້ ບ້ ານ
ທ່ ານ (http://www.eeoc.gov/employers/
contacts.cfm) ຫຼື ໂທຫາ 1-800-669-4000 (TTY: 1-800
-669-6820).
▪ ຕ້ ອງກຳນຂ້ ມມທຳງດ້ ຳນກົ ດໝຳຍທີ່ພວກເຮົຳ

ບັ ງຄັ ບໃຊ້ ບ?

ໂທຫາພວກເຮົາທ່ີ (202) 663-4691 ຫຼື ອິເມວທີ່
olc@eeoc.gov.
▪ ສອບຖຳມເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບ EEOC ເພຼື່່ອ

ຮັ ບຜິດຊອບກຳນແບ່ ງແຍກທີ່ຂັ ດຕ່ ທຸ ລະກິດຂອງ
ທ່ ຳນ?

ຕິດຕ່ ອົ ງການ EEOC ຜູ້ ສຶບສວນສອບສວນໂດຍໄດ້
ຮັ ບການມອບໝາຍຈາກຄວາມຮັ ບຜິດຊອບຂອງ
ທ່ ານ.
ພວກເຮົາຫວັ ງວ່ າຈະໄດ້ ຍີນຂ່ າວດີຈາກທ່ ານ!

ຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ, ຕິດຕ່ ຫາທີ່ປຶກສາສາຂາຍ່ ອຍຂອງ EEOC ທ່ີ ໃກ້ ບ້ ານທ່ ານ (http://www.eeoc.gov/employers/
contacts.cfm).

