
ພວກເຮົ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ 

ຫຸ້ນສ່ວນທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົມການຈ້າງການ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດມີ ນີ ໂຊຕາ 
(DEED) ແລະ 

ກະລຸນາອ່ານແຈ້ງການຢູ່ລຸ່ມນີ ້  ແລະ ໂອກາດເທົ່ າທຽມກັນແມ່ນແຈ້ງການກົດໝາຍຢູ່ທາງດ້ານຫັຼງ.  ເມ່ືອທ່ານ
ອ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ລົງຊື່ ຫຍໍ ້ ໃສ່ສອງຄໍ າຢື ນຢັນສຸດທ້າຍ, ຂຽນຊື່ ຂອງທ່ານ, ເຊັນຊື່ ຂອງທ່ານ, ແລະ ໃສ່ວັນທີ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ

ຂອງແບບຟອມນີ ້ . 

ເມື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຈາກລັດ ຫຼື  ໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈາກລັດຖະບານການ, ພວກເຮົ າຈະຖາມຂໍ ້ ມູນກ່ຽວ
ກັບຕົວທ່ານເອງຈາກທ່ານ. ຂໍ ້ ມູນທີ່ ພວກເຮົ າຖາມຈາກທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ບອກຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຕົວທ່ານອງແມ່ນຈະໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຄວາມຮັບຕາມ Minnesota Statute 13.47 subdivision 2 (ລັດຖະບັນຍັດລັດມີ ນີ ໂຊຕາ 
13.47 ພາກຍ່ອຍທີ  2). ເພ່ືອເກັບເອົ າ ແລະ ໃຊ້ຂໍ ້ ມູນນີ ້  ພວກເຮົ າຕ້ອງບອກທ່ານວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົ າຈິ່ ງຕ້ອງ
ການຂໍ ້ ມູນ, ພວກເຮົ າມີ ເຈດຕະນາຈະໃຊ້ມັນແນວໃດ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃດທີ່ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າທ່ານສະ
ໜອງຂໍ ້ ມູນໃຫ້ ຫຼື  ບໍ່ ໃຫ້. ທ່ານອາດຈະປະຕິເສດທີ່ ຈະສະໜອງຂໍ ້ ມູນໃດໜ່ຶງ ຫຼື  ທັງໝົດກ່ໍໄດ້. ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນວ່າຈະ
ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ຖ້າທ່ານບໍ່ ສະໜອງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ
ໃຫ້ພຽງພໍ, ມັນອາດຈະຈໍ າກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົ າໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການແກ່ທ່ານ. ອາດຈະມີ ການເອົ າຂໍ ້ ມູນ
ຂອງທ່ານໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານອື່ ນຂອງລັດຖະບານ ຜູ້ມີ ສິ ດຕ່ໍຂໍ ້ ມູນນີ ້ ຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ ງລວມມີ ກະຊວງແຮງງານ
ຂອງສະຫະລັດ, ສໍ ານັກງານການສຶ ກສາຂ້ັນສູງ, ສໍ ານັກງານຜູ້ກວດກາກົດໝາຍ, ຜູ້ກວດສອບຂອງລັດ, ຜູ້ໃຫ້ການ
ຈ້າງງານ ແລະ ການບໍ ລິ ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ອົງການສະຫວັດດີ ການ. ຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານຍັງອາດຈະມີ ການແບ່ງປັນ
ອອກໄປຕາມຄໍ າສ່ັງສານ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບ DEED Data Practices (ການປະຕິບັດຂໍ ້ ມູນ DEED), 
ເຂົ ້ າເບິ່ ງ http://mn.gov/deed/about/what-guides-us/privacy. 

ປະເພດຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວທີ່ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຂໍ ໃຫ້ທ່ານສະໜອງໃຫ້ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົ າຈິ່ ງຕ້ອງການມັນ: 
• ເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN): ຕ້ອງໄດ້ຂໍ ເອົ າເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ SSN ເພ່ືອລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ

ເປັນບຸກຄົນສະເພາະ, ເພ່ືອຊອກເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນຄ່າຈ້າງ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົ າປະເມີ ນຜົນງານໂຄງການຂອງ
ພວກເຮົ າ;

• ຊື່ , ທີ່ ຢູ່, ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ, ແລະ ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ: ອັນນີ ້ ຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອລະບຸ ແລະ ຕິດຕ່ໍທ່ານ ແລະ ເພ່ືອປະເມີ ນ
ຜົນງານຂອງພວກເຮົ າ;

• ອາຍຸ, ເພດ, ຊົນເຜ່ົາ, ເຊື ້ ອຊາດ, ຄວາມພິການ, ແລະ ຖານະທາງເສດຖະກິດ: ຂໍ ້ ມູນປະຊາກອນກ່ໍໄດ້ມີ ການ
ເກັບເອົ າ ເພ່ືອຊ່ວຍກໍານົດວ່າ ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ີມເຕີ ມບໍ  ແລະ ເພ່ືອປະເມີ ນຜົນງານຂອງ
ພວກເຮົ າ;

• ສະຖານະນັກຮົບເກ່ົາ: ໄດ້ມີ ການຖາມເບິ່ ງສະຖານະນັກຮົບເກ່ົາ ເພ່ືອກໍານົດວ່າ ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ
ການບຸລິ ມະສິ ດບໍ  ແລະ ເພ່ືອປະເມີ ນຜົນງານຂອງພວກເຮົ າ; ແລະ

• ຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ບັນທຶ ກໂຮງຮຽນ, ທັກສະອາຊີ ບ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກ: ປະຫວັດການສຶ ກ
ສາ ແລະ ການເຮັດວຽກແມ່ນຖື ກນໍ າໄປໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍວາງແຜນການຈ້າງງານ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍການຝຶກອົບ
ຮົມຂອງທ່ານ ແລະ ເພ່ືອປະເມີ ນຜົນງານຂອງພວກເຮົ າ;

https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/13.47
http://ros.leg.mn/bin/getpub.php?pubtype=STAT_CHAP_SEC&year=2006&section=13.47
http://mn.gov/deed/about/what-guides-us/privacy
http://mn.gov/deed/about/what-guides-us/privacy


                                                                                                                                                                                                              

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບທ່ານແມ່ນຈະຖື ກນໍ າໄປໃຊ້ເພ່ືອ: 
• ຕັດສິ ນວ່າ ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການບໍ , ການບໍ ລິ ການໃດທີ່ ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ແລະ ເພ່ືອປະສານງານ

ການບໍ ລິ ການທີ່ ຈັດໃຫ້ກັບທ່ານ; 
• ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີ ວຽກເຮັດ ໂດຍການເອົ າປະຫວັດການເຮັດວຽກ ແລະ ການສຶ ກສາໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງທີ່ ເປັນໄປ

ໄດ້; ແລະ 
• ປັບປຸງການບໍ ລິ ການສາທາລະນະໂດຍການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງພວກເຮົ າ. 

____ ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານແຈ້ງການຂ້າງເທິ ງແລ້ວ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ອາດຈະມີ ການເອົ າຂໍ ້ ມູນໃຫ້ກັບອົງການຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ
ອື່ ນຕາມກົດໝາຍການປະຕິບັດຕ່ໍຂໍ ້ ມູນຂອງລັດມີ ນີ ໂຊຕາ.  

____ ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນແມ່ນແຈ້ງການກົດໝາຍ (ຢູ່ທາງດ້ານຫັຼງ) ແລ້ວ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້ອຍມີ
ສິ ດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກເລື່ ອງການຈໍ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງ. 

___________________________       
ຊື່ ຂອງທ່ານ (ພິມ) 

_____________________________________________ 
ລາຍເຊັນຂອງທ່ານ (ຖ້າຕ່ໍາກ່ວາ 18 ປີ , ລາຍເຊັນຂອງພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ)        

___________________ 

ວັນທີ  
 

 



ໂອກາດທ່ີ ສະເໝີ ພາບແມ່ ນລະບຽບກົ ດໝາຍ 

ຖືວ່າເປັ ນເລ່ື ອງຜິ ດກົ ດໝາຍ ຖ້ າວ່ າຜູ່ ທີ່ ໄດ້ຮັ ບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງຣັ ຖບານກາງ ໄດ້ຮັ ບການຈໍ າແນກບົ ນ 
ພ້ືນຖານດ່ັ ງ ່ຕໍໄປນີ້ : ເປັ ນການ ່ຕໍຕ້ ານຂອງແຕ່ ລະບຸ ກຄົ ນໃນສະຫະຣັ ຖ ບົ ນພື້ ນຖານຂອງເຊື້ ອຊາດ, ສີຜິ ວ, ສາສະໜາ, ເພດ 
(ລວມທັ ງ: ການຖື ພາ, ການເກີ ດລູ ກ ແລະ ເງື່ ອນໄຂດ້ານການແພດທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງ, ການເປັ ນຕົ ວແບບທາງເພດ, 
ສະພາບຂອງການເປັ ນຜູ່ ທີ່ ມີ ການບ່ ຽງເບນທາງເພດ, ແລະ ຄວາມປະພຶ ດທາງເພດ), ຊາດກໍ າເນີ ດ (ລວມທັ ງ 
ທັ ກສະພາສາອັ ງກິ ດທີ່ ມີ ຈໍ າກັ ດ), ອາຍຸ , ຄວາມເປັ ນຄົ ນພິ ການ, ຫຼື ເຄື ອຂ່າຍ ຫຼື ຄວາມເຊື່ ອດ້ານການເມື ອງ, ຫຼື 
ໍຕ່ຕ້ ານຜົ ນປະໂຫຍດ, ຜູ່ ສະໝັ ກ ຫຼື ການເຂ້ົ າຮ່ວມໂຄງການທ່ີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ ຫົວຂ້ໍ I 
ຂອງກົ ດໝາຍວ່ າດ້ານການປ່ ຽນແປງແຮງງານ ແລະ ກາລະໂອກາດ (Workforce Innovation and Opportunity Act – 
WIOA) ບົ ນພື້ ນຖານຂອງສະພາບຂອງການເປັ ນພົ ນລະເມື ອງຂອງບຸ ກຄົ ນ ຫຼື ການເຂົ້ າຮ່ວມໃນ ຫົວຂ້ໍ I - ໂຄງການ ຫຼື 
ກິດຈະກໍ າທີ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ WIOA. 

ຜູ່ ໄດ້ຮັ ບຕ້ ອງບ່ໍ ຖື ກຈໍ າແນກໃນຂົ ງເຂດດັ່ ງ ່ຕໍໄປນີ້ : ຕັ ດສິ ນວ່ າຜູ່ ໃດຈະຮັ ບເຂ້ົ າ ຫຼື ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການ ຫຼື 
ກິ ດຈະກໍ າຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໃດໜ່ຶ ງໃນ ຫົວຂ້ໍ I ຂອງ WIOA; ໃຫ້ໂອກາດ ຫຼື ເຮັ ດກັ ບບຸ ກຄົ ນໃດກໍຕ່າມກ່ຽວກັບໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ; ຫຼື ຕັ ດສິ ນກ່ ຽວກັ ບການວ່ າຈ້າງໃນການເຂົ້ າບໍ ລິ ຫານ ຫຼື ກ່ ຽວກັ ບໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ. 

ຜູ່ ໄດ້ຮັ ບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງຣັ ຖບານກາງ ຕ້ ອງປະຕິ ບັ ດຕາມຂ້ັ ນຕອນທ່ີ ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນໃນການຮັ ບປະກັ ນວ່ າ 
ການສື່ ສານກັ ບບຸ ກຄົ ນທີ່ ມີ ຄວາມພິ ການ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົ ນເທ່ົາກັບການສື່ ສານກັ ບຄົ ນອື່ ນ. ນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່ າ 
ຖ້ າວ່ າມີ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບ່ໍມີການເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັ ບບຸ ກຄົ ນດັ່ ງກ່ າວ, ຜູໄ່ດ້ຮັ ບ ຕ້ ອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ ແລະ 
ໃຫ້ບໍ ລິກ ານເສີມ ແກ່ຜູ່ ທ່ີ ເປັ ນຄົ ນພິ ການທ່ີ ສົ ມຄວນຈະໄດ້ຮັ ບສິ ດ. 

ທ່ ານຈະເ ຮັດແນວໃດຖ້ າທ່ ານເ ືຊ່ອວ່ າທ່ ານຖື ກຈໍ າແນກ 

ຫຼື

ຖ້າທ່ ານຄ ຶດວ່ າ ທ່ ານ ຖືກຈໍ າແນກພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ຫຼື ກິ ດຈະກໍ າກ່ ຽວກັ ບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ - ົຫວ້ຂໍ I ຂອງ WIOA, 
ທ່ ານສາມາດປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນພາຍໃນ 180 ວັ ນ ນັ ບຈາກວັ ນທີ ທ່ີ ຢື ນຢັ ນວ່ າໄດ້ຮັ ບການລະເມີ ດ: 
ເຈົ້ າໜ້ າທີ່ ໃຫ້ໂອກາດທີ່ ສະເໝີ ພາບ (Equal Opportunity Officer) ຂອງຮັ ່ຜູບ (ຫຼື 
ບຸ ກຄົ ນທີ່ ຜູ່ ໄດ້ຮັ ບໄດ້ມອບໝາຍເພ່ື ອຈຸ ດປະສົ ງນີ້ ); 

ເຈົ້ າໜ້ າທີ່ ໃຫ້ໂອກາດທີ່ ສະເໝີ ພາບ (EO) ປະຈໍ າເຂດທ້ ອງຖ່ິ ນ: 

ພະນັ ກງານ EO ຂອງ WIOA: Karen Lilledahl, DEED, Office of Diversity & Equal Opportunity, 1st National 
Bank Building, 332 Minnesota Street E200, St. Paul, MN 55101, 651-259-7089 (ສຽງ), 651-297-5343 
(ແ ຟ໋ກ), Karen.Lilledahl@state.mn.us 

ພະນັ ກງານ EO ຂອງຣັ ຖ: Heather Stein DEED, Office of Diversity & Equal Opportunity, 1st National Bank 
Building, 332 Minnesota Street E200, St. Paul, MN 55101, 651-259-7097 (ສຽງ), 651-297-5343 (ແຟ໋ ກ), 
heather.stein@state.mn.us

mailto:Karen.Lilledahl@state.mn.us
mailto:heather.stein@state.mn.us


Director, Civil Rights Center (CRC), U.S. Department of Labor 
200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 
20210 ຫືຼ ສ່ົງທາງອິນເຕີເນັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ CRC ທ່ີ 
www.dol.gov/crc. 

ຖ້າທ່ານປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໄປຫາຜູ່ຮັບ, ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າ 
ຜູ່ຮັບອອກແຈ້ງການເຄ່ືອນໄຫວຂ້ັນສຸດທ້າຍ (Notice of Final Action) ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຫືຼຈົນກວ່າ 
ຫັຼງຈາກເວລາຜ່ານໄປ 90 ວັນ (ເຫດການໃດກ່ໍຕາມທ່ີເກີດຂ້ຶນກ່ອນ), 
ກ່ອນຈະປະກອບເອກະສານໄປຫາສູນສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ (Civil Rights Center – CRC) (ເບ່ິງທ່ີຢູ່ຂ້າງເທິງ). ຖ້າວ່າຜູ່ຮັບ 
ບ່ໍຂຽນແຈ້ງການເຄ່ືອນໄຫວເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຫາທ່ານ ພາຍໃນ 90 ວັນ 
ນັບຈາກວັນທີທ່ີທ່ານປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ, ທ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນໄປຫາ CRC 
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການສະບັບນ້ັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນໄປຫາ CRC ຂອງທ່ານພາຍໃນ 
30 ວັນ ຢູ່ໃນກໍານົດເສ້ັນຕາຍ 90 ວັນ (ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ພາຍໃນ 120 ວັນ 
ຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີທ່ານປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໄປຫາຜູ່ຮັບ). ຖ້າຫາກຜູ່ຮັບ 
ເຮັດແຈ້ງການເຄ່ືອນໄຫວຄ້ັງສຸດທ້າຍແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຫາທ່ານເມ່ືອທ່ານຮ້ອງຮຽນ, 
ແຕ່ວ່າທ່ານບ່ໍພໍໃຈກັບຄໍາຕັດສິນ ຫືຼ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ທ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນໄປຫາ CRC. 
ທ່ານຕ້ອງປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນໄປຫາ CRC ຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນ 
ນັບຈາກວັນທີທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຄ່ືອນໄຫວຄ້ັງສຸດທ້າຍ. 

http://www.dol.gov/crc.

	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານແມ່ນຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອ:

	EO Officer Name, Organization, Mailing Address (City, MN, zip), Phone number, and Email address: Linda DeHaven, City of Minneapolis, 505 4th Avenue South, Minneapolis, MN  55415, 612-673-5294 (Voice), 612-673-5299 (Fax),  Linda.DeHaven@minneapolismn.gov
	Insert Organization Name Here: Insert Agency Name Here


